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لزصضلرخمفتجصأفه

مةا!ط

الزيادةمنوحفظهما،والقرآنالسنةأنزلالذيللهالحمد

له-وإناالذكأنزئنانخن>إنا:القائلينأصدقوهوفقال،والنقصان

9[.لجفالون!<]الحجر:

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

مثلعلى"تركتكم:قالالذي،والبراهينبالمعجزاتالمويدورسوله

".هالكإلاعنهايزيغلا،كنهارهاليلها،البيضاء

منمقعدهفليتبوأكذبأنهيرىبحديثعنيحدث"من:وقال

النار".

نهار.وتجلى،ليلظلمماعليهوسلامهاللهصلوات

لصحبةاللهاصطفاهمالذينالاطهار،البررةأصحابهعناللهورضي

والامصار.الاقطارسائرفي،بعدهملمننبيهوسنةكتابهوتبليغ،نبيه

بذلواالذين،نهجهمعلىسارومن،وأتباعهم،التابعيناللهورحم

لماالجامعونالمولفونالجهابذةمنهمفكان،السنةحفظفيالجهدغاية

والناقدونوالخبر،للسنةوالحافظونوالاثر،الحديثمنبلغهم

وشروطالروايةقواعدالواضعون،والنقلةللرواةوالمجرحونالمعدلون

.والردالقبول

أصحابه،آثاروكذا،!يمالنبيإلىالمنسوبالحديثفان:وبعد

حظيقدذلكوكل،يصحلاماومنها،يصحمامنها،التابعينوأخبار



ونقداوتعليلاودراسةوجمعاحفظا؛العلوممنعلمأيبهيحطلمبما

السنةأصبحتحتىحصرها،عنالعاديعجزقدمؤلفاتفيوشرحا

المقبولبينمميزا،دخيلكلعنعارية،شائبةكلمنصافيةاللهبحمد

.والمردودمنها

فيالمؤلفات:النبويالحديثخدمتالتيالمصنفاتمنوان

وطرائق،وبواعثهالوضعوسبب،واضعهوبيان،الموضوعالحديث

الموضوعات"كتابأبرزهاومن)1(كثيرةوهي،الوضعهذاعنالكشف

سنةالمتوفى،الجوزيابنالفرجلأبيالمرفوعات")2(الاحاديثمن

الله.رحمةعليه)795(

استفادقد،الموضوعاتفيكتبممنالجوزيابنبعدجاءومن

رحمهالقيمابنالعلامةومنهم،الافادةغايةفيهوردهوما،هذاكتابهمن

ذكرفقدأيدينا،بينالذيالكتابهذامؤلف)751(سنةالمتوفى،الله

،65،67.)56صفيكماكتابهمنمواطنفيهذاوكتابهالجوزيابن

قدأنهيجدجيداهذاالقيمابنكتابيتأملمنإنحتى(74،85131،

أحدعدربمابل،الذكرانفالجوزيابنكتابعلىكبيرااعتمادااعتمد

وانني،بمثلهمسبوقغيرالاختصار،هذافيتفننمعلكنمختصراته

عنفيهتكلمالذيالكتابهذافيالثانيالسؤالعنالقيمابنجوابأعد

ابنلكتابوتقعيداضبطاأعده،وكلياتهوضوابطهالموضوعالحديث

)1(

)2(

كتابمحققشكريالديننوردهمقدمة:الموضوعاتفيالتاليفعنانظر

.(201-49)1/الجوزيلابنالموضوعات

ابنلكتابذكرهالسابقالمحققمقدمة:حولهألفوماالكتابهذاعنانظر

.(124-1/301)الجوزي



فيمؤلفهومنهج،الكتابموضوع"فيبعدفيماسيتضحكما،الجوزي

".تاليفه

"،المنيف"المنارهذاكتابناعنالكلامأستبقنهناأريدولا

بهذاالقارئتعرفمختصرةبنبذوتعالىتباركاللهشاءإنفسأمهد

هي:موجزةمباحثفيالتمهيدهذاجعلتوقد،الكتاب

.الكتاباسم-

لمؤلفه.الكتابنسبة-

.الكتابتأليفتاريخ-

.بالكتابالتعريف-

.الكتابتحقيق-

فيهالعمليجعلنو،الكتاببهذاينفعأنوتعالىتباركاللهأسأل

الخطألييغفرنو،والسدادالتوفيقيرزقنينو،الكريملوجههخالصا

أجمعين.وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى،والزلل



:الكتاباسم

مولاناتصنيفالمنار""كتابهذا:الكتابمخطوطةعلىالمثبت

،وأرضاه،برحمتهاللهتغمده،الحنبليالجوزيةقيمابنالاسلامشيخ

.ومثواهمتقلبهالجنةوجعل

هـ()1188سنةالمتوفىالحنبليالسفارينيمحمدالعلامةوذكره

كتابهفيالقيمابنالمحققالامامقال:فقال"المنيف"المنارباسم

الموضوعة:الاحاديثبهايعرفالتيالعلاماتومن:"المنيفالمنار"

آلافسبعةوأنهاالدنيامقدار:كحديث،القرآنصريحالحديثمخالفة

.الخ)1(...سنة

.)75(صفيالكتابهذافيموجودالنقلوهذا

فيالمنيف"المنارهـ(:)119سنةالمتوفىالسيوطيوسماه

كتابهفيالقيمابنالدينشمسالعلامةقال:فقال"والضعيفالصحبح

التيالامورمن:"والضعيفالصحبحفيالمنيف"[لمناربالمسمى

الصحيحةالشواهدتقومممايكونأن:موضوعاالحديثكونبهايعرف

فيالطعنواضعهقصدالذيالطويلعنقبنعوجكحديث؛بطلانهعلى

.الانبياءأخبار

.)2(كاملةصفحةمنقريبفيالقيمابنكلامالسيوطياكملثم

.72(-71)صبنصهالكتابهذافيموجودالنقلوهذا

.624(/)1:احمدالإماممسندثلاثياتشرح()1

.587()2/:للفتاويالحاويضمنالمطبوع،عوجخبرفيالاوج)2(



المتوفىالبغداديباشاإسماعيل:السيوطيسماهمابمثلوسماه

له:جدامختصرةترجمةالقيملابنترجمأنبعدفقالهـ()9133سنة

.")1(والضعيفالصحيحفيالمنيف"المنار005:التصانيفمن

والضعيف"الصحيحفيالمنيف"المنارالاسمبهذاسماهوكذلك

.)2(البخاريالمفيدالفتحأبوالشيخ

"المنار:الكتابهذااسمبانالقوليمكنالنقولهذهخلالفمن

."والضعيفالصحيحفيالمنيف

فذلك"المنيفالمنار"أو"المنار"باسمذكرهمسبقممنذكرهومن

تسميةأعني-وذلكاختصارا،الاشارةوجهعلى-أعلموالله-منهم

ربماإنهمبل؛العلماءعندمطروقةجادة-اختصارااسمهبجزءالكتاب

جهلأو،للعنوانتحريفأنهالعارفينلغيريظهربعنوانالكتابسموا

":الموقعين"إعلامالقيمابنكتابعلىبعضهميطلقكما،بحقيقته

العباد":خيرهديفيالمعاد"زادالاخر:كتابهوعلى"الاعلام"،

.)3(اعلموالله،كثيرةهذاعلىوالامثلة""الهديأوالزاد""

عنأجوبةفهو،لمضمونهجدامناسبةالاسمبهذاالكتابوتسمية

البابهذاويضبطووضعا،وتضعيفاتصحيحايناقشها،حديثيةأسئلة

الثابت.عنالحديثمنالموضوعبهايتميزبضوابط

)1(

)2(

)3(

.(951-158)2/:العارفينهدية

ابوالشيخمقدمةفيكما،والانوار"لاثارومعادنالاخبار"كنز:كتابهاواخرفي

.الكتابلهذالنشرته،اللهرحمهغدة

.03(5-03)2ص"مواردهاثارحياتهالقيمابن":وانظر



"المسائلبعنوانكتابااللهرحمهالقيملابنأنإليهالتنبيهيجدرومما

العماد)3(،وابنوالداوودي)2(،رجب)1(،ابنذكره"الطرابلسية

."مجلدابثلاثةفيأنهإلىوالبغداديالعمادابنوأشار،)4(والبغدادي

عندينكمشطرخذوا":حديثعلىيتكلموهوالعجلونيووجدت

الأسئلة"علىالاجوبةفيرأيت:()الغرسابنوقال:يقولالحميراء"

ذكرأوياحميراء،فيهحديثكلأن:الجوزيةقيملابن"الطرابلسية

فإنهالطينتأكليلا"ياحميراء:كحديث،مختلقكذبفهوالحميراء

الحميراء"،عندينكمشطر"خذوا:وحديثوكذا"،كذايورث

تسميوالعرببيضاء،عائشةوكانتحمراء،تصغيروالحميراء:

انتهى.والاسود"الاحمرإلى"بعثت:حديثومنهأحمر،الابيض

ملخصا)6(.

فيموجودالحميراء"عندينكمشطرخذوا":قولهإلىالنصوهذا

.(05)ص،الكتابهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

944(.)2/:الحعابلةطبقاتذيل

.(39)2/:المفسرينطبقات

.(916)6/:الذهبشذرات

.)792(ص:اثارهحياتهالقيمابن:وانظر،(581)2/:العارفينهدية

سنةالمتوفى،الانصارياحمدبنمحمدالخليليالدينغرس:هو،الغرسابن

بينالاحاديثمندارعماالالتباسكشفإلىالسبيلتسهيل:وكتابههـ(1)570

لدرر1و،للزركشياللالىء:كتباربعةمنجمعهانهمقدمتهفينص،الناس

مخطوطاتفهرس.الديبعلابنلتمييز1وللسخاوي،لمقاصدو،للسيوطي

.()127ص:الظاهرية

375(.)1/:الخفاءكشف
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"الاسئلةضمنمنليس"المنيف"المنارهذاكتابناأنفالظاهر

هذاأجوبةمنأوسعالكتابذلكفيالاجوبةوأن"،الطرابلسية

وبعضه،كلهالجوابهذايذكرالغرسابنأنذلكعلىيدل،الكتاب

ولم،القيمابنجوابختصرقدأنهإلىويشيرهذا،كتابنافيليس

اعلم.والله،كاملايورده

مؤلفه:إلىالكتابنسبة

منها:،الأدلةمنجملةالقطعهذاودلائل،قطعالمؤلفهالكتاب

فيوتعالىتباركاللهرحمهالقيملابنالكتابهذانسباولا:

.الكتابهذامخطوطةعنوان

تعالىاللهرحمهالقيملابننسبتهمعالكتابهذامننقلثانيا:

،تقدمكمامطولانقلاعوج"خبرفي"الاوجرسالتهفيالسيوطي

الواسعةوخبرته،اللهرحمهالسيوطيجامعيةالعلمأهللدىومعلوم

الله.رحمهالقيمابنزمنمنزمنهقربوكذلك،ومؤلفيهابالكتب

فيالسفاريني:القيملابنعزوهمعالكتابهذامناستفادوكذا

.("الكتابااسم"مبحثفيتقدمكما،الثلاثياتشرح

ابنجوابهـ(01)14سنةالمتوفىالقاريعليالملاساق:ثالثا

الاخبارفيالمرفوعة"الاسراركتابهفيالثانيالسؤالعلىالقيم

الحديثمعرفةيمكنهل:الجوزيةقيمابنسئلوقد:فقال"الموضوعة

السؤالهذاجوابساقثم،سندهفيينظرأنغيرمنبضابطالموضوع

النقلهذاثنايافيالقيمابنالقاريناقشوقد476(،-)993صكاملا

لاالقيملابننقاشهكانوإن،ذلكفيمجتهدوهو،يذكرهمابعضفي
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نقلالذيالقيمابنكتاباسميبينلمالقاريأنإلاور؟،أخذمنيخلو

هذا،القيمابنكتابشهرةإلىيعودأعلمواللهوذلكعنه،

غالبا،النقلهذامظانيعرفونوعلمهالحديثفيوالمتخصصون

الله.رحمةعليهالقيملابنالكتابهذابأنشهدالقاريأنوالغرض

وتعالى:تباركاللهرحمهللمؤلفالكتابهذانسبرابغا:

.الكتاباسمفيمتقلمكما("العارفين"هديةفيالبغدادي

النقامن،فيوطريقته،المعروفوأسلوبه،القيمابننفس:خامشا

لهمنيجزمتأملوبأدنى،الكتابفيظاهرهذاكل،العرضفيوتفننه

الله.رحمهتصنيفهمنالكتابهذابأنالقيمابنالإمامبكتبإلمالم

لهذاالكتابهذانسبةفيكافيةنظريفيهيخمسةأدلةفهذه

تصنيفه.منبأنهونجزمبل،الامام

:الكتابتأليفتاريخ

الكتابثنايافيلكن،الكتابهذاتأليفبتاريخالمؤلفيصرحلم

القيمابنقالفقد،الكتابهذاتأليفتاريخعلىدليلايكونأنيمكنما

:قال،الموضوعالحديثمعرفةضوابطعنيتكلموهواللهرحمه

الدنيا،"مقداركحديث،القرانصريجالحديثمخالفة"ومنها:

ابينمنوهذا".السابعةالالففيونحنسنة،آلافسبعةنهاو

منللقيامةبقيأنهعالماأحدكللكانصحيحاكانلولانه؛الكذب

."سنةوخمسونوإحدىمئتانهذاوقتنا

إلاالسابعةالالفمنيبقلموأنه،ذكرهالذيالتاريخهذامنفظاهر
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قبيلأيهـ()974سنةالكتابلهذاتأليفهفيكون،السنينمنالعددهذا

أعلم.والله،سنواتثلاثبحواليوفاته

:بالكتابالتعريف

وفيه:

أهميته:-1

الجمالموطنفهي،بالغةأهميةاللهرحمةعليهالقيمابنلمؤلفات

متطاولة،قرونمدىعلىنجمهاتألق،الغريبةوالجاذبية،والجلال

الاهميةوهذهوالاقراء)1(،والقراءةوالفحصبالدرسالناسيتجاذبها

يكونأنيكادعلميتفوقمنلمؤلفهالماالمؤلفاتتلكاكتسبتهاقد

كما،والمخالفالموافقشهدالتفوقوبهذا،عصرهبعدالنظيرمنقطع

ترجمته.فيمعلومهو

يعظمونه،الفصلاء"كان:عنهقالرجبابنأنذلكومن

.)2("عليهويتتلمذون

.")3(الطوائفبينفيهامرغوبتصانيفه"وكل:حجرابنوقال

.حصرهيصعبعليهالثناءفيالعلماءوكلام

"المنارالكتابفهذا،وكتبهالامامهذاشانهوهذاكانوإذا

لذبو،السنةفيالمتخصصموضوعهخلالمنأهميتهتظهر"المنيف

)1(

)2(

)3(

.71()ص"موارده،اثاره،حياته:القيم"ابن:انظر

.(045)2/الحنابلةطبقاتذيل

.(4/22)الكامنةالدرر
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فيكتابفيتوجدلاقدونفائسفوائدمنمؤلفهضمنهوماعنها،

المتخصصينالعلماءعندمعدودأنهإلاحجمهصغرمعوهو،موضوعه

بابه.فيالشأنذاتالكتبمنوعلومهالحديثفي

وأعظم،"الكتاب"موضوعفيبيانهسياتيماالتميزذلكوسبب

الحديثمنالموضوعضبطمحاولةفيعليهاللهرحمةاجتهدأنهذلك

هذاحفظسواءحدعلىوالعالمالعلمطالبعلىفيهايسهل،بضوابط

إلاالموضوعبابفيتحفظتكادلاأحاديثتحتهيندرجالذيالضابط

.)1(بالحديثالعلمأهلمنللحفاظ

بنعليالعلامةنجدبابهفيالكتابهذاأهميةعلىالادلةومن

سنةالمتوفى،القاريعليبالملاالمشهورسلطانمحمدبن

القيمابنجواب!ينقل-الموضوعاتفيألفممنوهو-هـ()1401

فيينظرأنغيرمنبضابطالموضوعالحديثمعرفة:الثانيالسؤالعلى

ابنكتابفيالثلاثةالاجوبةأطولوهو،كتابهالنقلبهذاويختم،سنده

هذا؛القيمابنكلامأهميةرأىالقاريعليالملانإلاذاكوما،القيم

تعالى.اللهرحمه)2(،صحيفة)76(فيكتابهفيكاملأفأورده

ومن،وضبطهالعلمتسهيلفيجذامهموحفظهاوالضوابطالكلياتهذهوجمع)1(

زيد:ابوبكرالعلامةكتابالحديثمنيصحلامابضبطيتعلقفيماكتبمااحسن

فيالعقيليمنهمأئمةذلكفيوسلفه،حديثفيهيصحلاقيلبماالتحديث

.البابهذافيالتاليفقصدحيثمنالقيمابنشهرهمو،الضعفاء

ص:الكبرىبالموضوعاتالمعروف،الموضوعةالاخبارفيالمرفوعةالاسرار)2(

993(.)475-
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عه:موضو-2

مؤلفه،علىعرضتأسئلةتأليفهوسببالكتابهذاموضوع

المتبحرينالعلماءعادةعلىطويلةباجوبةالاسئلةهذهعلىفاجاب

إلىتعالىاللهشاءإنوسأشير،الامامهذامنهمكانوقد،الجامعين

.الكتابهذاتأليففيمنهجهفيالكبيرالعالمهذاتأليفيميزمماشيء

أسئلة:ثلاثةفهيالامامهذاعنهاسئلالتيالاسئلةأما

أحاديث:أربعةعن:الأولالسؤال

"سواكبغيرصلاةسبعينمنأفصلبسواك"صلاة:حديث:الأول

التضعيف؟هذايكونوكيف

بماوزنتلوكلماتأربعبعدكقلت"لقد:جويريةحديث:الثاني

."لوزنتهناليومقلت

.الشهر"مقاميقوم،شهركلمنأيامثلاثة"صيام:حديث:لثالث1

."...اللهإلاإلهلا:فقالالسوقدخلمن":حديث:الرابع

وأجاب16(،)3-صمنالاولالحديثعناللهرحمهفاجاب

منالثالثالحديثعنجابو2(،0-)17صمنالثانيالحديثعن

25(.-)23صمنالرابعالحديثعنجابو22(،-)21ص

غيرمن،بضابطالموضوعالحديثمعرفةيمكنهل:الثانيالسؤال

؟سندهفيينظرأن

فيأورد،مفصلوجواب،مجملبجوابالسؤالهذاعنفأجاب

منأمثلةوذكرموضوعا،الحديثكونبهايعرفكليةأموراجوابه
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ضابط.لكلالموضوعةالاحاديث

هي:الضوابطوهذه

ع!ي!.اللهرسولمثلهايقوللامجازفاتعلىالحديثاشتمال-1

للحديث.الحستكذيب-2

منه.يسخرمماوكونه،الحديثسماجة-3

بينة.مناقضةالسنةبهجاءتلماالحديثمناقضة-4

الصحابةمنبمحضرظاهراامرافعلأنهخمي!النبيعلىيدعىأن-5

.يفعلوهولم،كتمانهعلىاتفقوانهمو،كلهم

نفسه.فيباطلاالحديثيكونن-6

وسلامهاللهصلواتالانبياءكلاميشبهلاالحديثيكونأن7-

عليهم.

.وكذاكذاتاريخالحديبفييكونأن-8

أشبه.والطرقيةالاطباءبوصفالحديثيكونأن-9

العقل.أحاديث-01

الخضر.حياةفيهاذكرالتيالاحاديث-11

بطلانه.علىالصحيحةالشواهدتقوممماالحديثيكونأن-12

.القرانصريحالحديثمخالفة-13

.الصخرةفييروىالذيالحديث-41
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والليالي.الايامصلواتأحاديث-51

وسماجتها.،الحديثألفاظركاكة-61

.والسودانالحبشةذمأحاديث-17

والمماليك.،والخصيان،التركذمأحاديث-18

باطل.أنهبهايعلمالتيالقرائنمنبالحديثيقترنما-91

وضعإلىبهانبهمتفرقةمسائلفيوضوابطجوامعالمؤلفذكرثم

عنه،اللهرضيجابربحديثوختمها،الحمامبأحاديثبدأها،أحاديثها

كثيرةمسائلوهي،"...للهالتحيات،الله"بسمأولهوفيالتشهد،في

واحد.بابيضبطهالامتنوعة

.(141-)26صمن،الكتابهذامعظمهوالسؤالهذاوجواب

وكيف"مريمابنعيسىإلامهدي"لا:حديث:الثالثالسؤال

بينهما،الجمعوجهوما،وخروجه،المهديأحاديثمعهذايأتلف

.لا؟أم،حديثالمهديفيوهل

في،الكتاباخر158(-)142صمنالسؤالهذاعنفأجاب

نفيس.كلام

فيه:مؤلقهمنهج-3

والتطلع،البالغالاعجابيجدالامامهذاترجمةيطالعمنإن

والاستئناس،الامامهذالمؤلفاتالأقطارسائرفيالعلمأهلمنالشديد

انفردتوخصائصلميزاتإلاذاكومابها،والاستشهادبل،بأقواله

بها.تحلتبارزةوسمات،بها
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ابنالإماماختطهالذيالاصيلالمنهجلناترسمالخصائصوهذه

.)1(جملةالخصائصهذهعرضبصددولست،مؤلفاتهسائرفيالقيم

أهمنبرزانلنايمكنأيدينابينالذيالكتابهذاتاملخلالومن

الاتي:النحوعلىالكتابهذافيالقيمابنمنهجفيالجوانب

تباركاللهكتابعلىويناقشيكتبفيمااللهرحمهالمؤلفاعتماد-

عاضدلهليسالذيالمجرديالرعنمبتعدا،غ!ي!نبيهوسنة،وتعالى

يناقشفنجده،التأويلوفاسد،الاقيسةومستبعد،والهوىالذوقسوى

وينقل،البابأحاديثيستخرج،موضوعيةعلميةبطريقةالأولالسؤال

أهلها،إلىالاقوالويعزو،الرجالفيوالتعديلالجرحأئمةكلام

عليهيمليهانتيجةإلىويصلوتضعيفا،تصحيحاالاحاديثويناقش

والتأمل.البحث

بكلوناقشها،البابمادةجمعسؤالاخرعنتكلموحينما

المطافنهايةفيوخلص،""المهديفيالطوائفأقوالوذكر،إنصاف

واليهود،،والرافضة،السنةأهل""مهديبيتعلقفيمابديعتقسيمإلى

والاثر.الحديثعلىتقدمكمامعتمداذلككلفي،والنصارى

كتاباتيميزمما:المفيدالمناسبوالاستطراد،والشمولالسعة-

علىأجوبتهفياستوعبفقد،الكتابهذافيظاهروذلك،الامامهذا

يشكلمنهاجوابكلأصيححتى،إليهوجهتالتيالثلاثةالاسئلةهذه

غيرفيتعتبرعلميةفوائديذكرالاجوبةهذهثناياوفيمستقلا،بحثما

عرضفقدزيد،بوبكرللعلامة"موارده،آثاره،حياتهالجوزيةالقيم"ابن:انظر)1(

.(-128)85ص.والتأليفالبحثفيالقيمابنمنهج

18



فييخرجالذيالموسوعيالعالمشأنهذالكن،الباحثينعندمظانها

اخر.الىفنمنجوابه

اليسيرالعملوأن،الاعمالتفاضلعنللكلامعرضأنذلكومن

فيدقائقفي،ثواباأكثرالكثيرالعملكانوان،اللهإلىأحبيكونقد

.الأولالسؤالعنالجوابثنايافيالبابهذا

،القولفصلالمنتظر،المهديعنسؤاللآخرجوابهوفي

فيالقولوفصلالمنتظر،المهديأنهادعىمنذكرفيواستطرد)1(

يكنلمجوابفي،والنصارىاليهودوكذا،الرافضةومنتظرمهدي

منعظموأفصليكونجوابرب:فالواولهذا،السؤالضمنداخلا

.الحسبانفيإليهالوصوليكنلمعلماأثارسوالورب،السؤال

هذاانأرىأننيإلا،الموضوعاتكتبفيعدوانالكتابهذا-

الكتابهذايؤلفلمالمؤلففانوالاالتجوز،سبيلعلىيصحالعد

عنأجوبة-يلاحظكما-هووانما،فحسبالموضوعالحديثلسرد

الموضوععنللجوابتطرقلماالمؤلفلكن،تقدمكماأسئلةثلاثة

،السؤالبحسبالموضوعسردمناعظمهومايؤسسأنأرادومعرفته

هذاوكليات،الموضوعلمعرفةوالضوابطالقواعدتلكجوابهفيفأورد

فيكتبمنلكلومقدمةتأصيلا،يعتبرهذافجوابه،الباب

.السردسبيلعلىالموضوعات

منالقولتجدلاقديجعلكاللهرحمةعليهالقيمابنكتبفيالاستطرادوهذا)1(

الله،رحمهوبحوثهلاقوالهدقيقةفهرسةمنبدلاانهذلكومعنى،مظانهفيأقواله

القيم،ابنعلومتقريب:بكتابههذافيالفراغزيدأبوبكرالعلامةالشيخسدوقد

الناظرين.عينيقرالامامهذالمؤلفاتالقادمالموسوعيالفهرسولعل
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،سؤالعنجوابمقاموالمقامالامامهذامنالرائعالجهدوهذا

والتتبعالتقصيسبيلعلىالبابهذافييؤلفأنالمؤلفأرادلوفكيف

أتىلكانذلكوقعلوأظن،والكلياتالضوابطلتلكوالاستقراء

عليه.اللهرحمة،باعاجيب

مؤلفهمنهجعلىالقارىءويطلع،الكتابهذايميزماأبرزهيتلك

أعلم.والله،اللهرحمه

:موارده-4

فياعتمداللهرحمهالقيمابنفانحديثيا،الكتابهذاكانلما

منينقلفنجده،وعلومهالحديثفيالمؤلفاتعلىالكتابلهذاموارده

عنأوردهاالنقولمنعددوهناكبأسمائها،ويسميهاالحديثكتب

ومؤلفاتهم،العلماءهؤلاءبيانخلالمنسيتضحكماالائمةبعض

:أوردفنجده

)7،صفيكما،النصوصمنعددا"صحيحه"منالبخاريعن

،92،31،6466،،97133،128،.)014

)4،صفيكما،نصوصخمسة"صحيحه"منمسلمالاماموعن

،59،57،.)95

،)127صفيكما،أيضانصوصثلاثة""سننهمنداودأبيوعن

128،013).

)8،صفيكما،النصوصمنعددا"سننه"منالترمذيوعن

،22114،،127.)128
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،26

،72

،6(

،03

،26

24،)8،صفيكما،نصوصخمسة"سننه"منالنسائيوعن

،28.)125

)23،صفيكما،النصوصمنعدذا"سننه("منماجهابنوعن

،77126،912،.)134

فيصكما،النصوصمنعدذا"مسنده"منأحمدالاماموعن

،79،،72133،.)913

.()4صفيكما،واحدانضا"صحيحه"منخزيمةابنوعن

.2()4صفيكما،واحدانضاالدارميوعن

.(0347،112،)صفيكما،نصوصثلاثةمالكالاماموعن

28،،26،)24صفيكما،النصوصمنعدداالدارقطنيوعن

55.011،117).

،)24صفيكما("،الصحيح)و"المجروحين"منحبانابنوعن

28،،0394،55.013).

.)4(صفيكما،""مسندهمنالبزاروعن

1(.)60صفيكما،"مسنده"منمخلدبنبقيوعن

.()132صفيكما،"مسنده"منأسامةأبيبنالحارثوعن

.()131صفيكما،"مسنده"منالحمانيوعن

.()912صفيكما،"مسنده"منالموصلييعلىأبيوعن

،301،)101صفيكما،نصوصأربعةالشافعيالاماموعن
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،12126

وعن

و"مناقب

وعن

وعن

وعن

112،15

وعن

وعن

وعن

وعن

وعن

،)23ص

وعن

.)131

وعن

وعن

وعن

.)1

"الايمان"شعبو("الكبرىالسنن"و"الخلافيات"منالبيهقي

.(5،112،126،)4صفيكما،"الشافعي

.72(،5،)4صفيكما،""مستدركهمنالحاكم

.()132صفيكماحدا،ونصاالطبراني

801،011،)55،صفيكما"الضعفاء"،منالعقيلي

،1،117.)118

)23(.صفيكما،""الكاملمنعديابن

.(86،171،)54فيكما،البغداديالخطيب

.(11)4صفيكما،"الامالي"منالمحاملي

.07()صفيكما،الكبير"التاريخ"منالبخاري

فيكما،"العلل"منحاتمأبيوابن،زرعةبيو،حاتمبي

24،.)28

،03121،125،013،)28،-صفيكما،معينبنيحى

.(001)صفيكما،"الارشاد"منالخليلييعلىأبي

.()013صفيكما،"المهدي"كتابمننعيمابي

.)59(صفيكما،تفسيرهمامنوالزمخشري،الثعلبي
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86(.،)58صفيكما،يعلىأبيالقاضيوعن

.(1)14صفيكما،المزيوعن

.86(،)57صفيكما،تيميةابنالاسلامشيخوعن

:الكتابتحقيق

طبعاته:

المحمدية،السنةمطبعةطبعته"المنار"باسمالكتابهذاطبع

الفقيحامدمحمدالشيخبتحقيق،القاهرةلكبير،باشاشريفشارع

طبعاتأوائلمنولعلها،تاريخالطبعةهذهعلىوليس،تعالىاللهرحمه

أعلم.والله،لهطبعةأولتكنلمإنالكتابهذا

طبعته"والضعيفالصحيحفيالمنارأو،المنقولنقد"باسموطبع

.هـ()1383سنةرجب)5(فيبالمنصورةالشاميمكتبة

محمودبتحقيق"والضعيفالصحيحفيالمنيفالمنار"باسموطبع

أحاديثفيكليات:بهألحقالكتابمنفرغأنوبعد،استانبوليمهدي

مصادرومن،أباديللفيروزالسعادةسفرمننقلهاإنهقال،صحيحةغير

الخاصة.بحوثهومنأخرى

مكتبفي"والضعيفالصحيحفيالمنيف"المنارباسموطبع

الفتاجعبدالشيخبتحقيقهـ(،)0913سنةبحلبالاسلاميةالمطبوعات

الله.رحمهغدةأبو

الرحمنعبدالعلامةبتحقيقالسابقالعنوانبنفسأخيراوطبع

.هـ(14)91العاصمةدارعن،اللهرحمةعليهالمعلمي

23



نأينبغيبمامخدومةغيرنهاإلااخرها،الطبعاتهذهحسنو

والتعليق،والتخريج،المقابلةحيثمنتحقيقهعندالكتاببهيخدم

العلمي.التحقيقيستدعيهمماذلكوغير،عليهالتعليقينبغيماعلى

فيجيدةاللهرحمهغدةأبوالشيختحقيقهاعلىقامالتيوالطبعة

التعليقبتركيتعلقفيماالمؤاخذاتبعضعليهاكانوإن،الجملة

ليسمماوزادهااستحسنهاالتيوالزيادات،كثيرةأحايينفيوالتخريج

ومقابلةالتاملعندتظهرالتيالملاحظاتمنذلكوغير،المخطوطفي

.بالمخطوطالكتاب

التحقيقحيثمنالكتابخدمتأنهاأرىفلاالطبعاتبقيةأما

كلعنكاشفةغيروفهارسها،لهاحصرلاالطباعيةفالاخطاء،والتعليق

يطهروذلك،الكتابيعيبمماذلكوغير،إليهيحتاجمماالكتابمافي

تامل.دنىعند

هذاإخراجاستدعتالتيهيالطبعاتهذهعلىالمؤاخذاتوهذه

وتعليقاتحقيقاالصوابإلىالاقربتكونلعلهاصورةفيالكتاب

الموفق.والله،دقيقةوفهرسة،وتخريجاودراسة

:الكتابمخطوطة

لوحة)42(فيتقع،واحدةمخطوطةعلىإلاالكتابلهذانقفلم

.صفحتانلوحةكلفي،العنوانبلوحة

المناركتاب"هذا:الكتابعنوانسوىالعنوانلوحةعلىيكتبلم

اللهتغمده،الحنبليالجوزيةقيمابنالاسلامشيخمولاناتصنيف

."ومثواهمتقلبهالجنةوجعل،رضاهو،برحمته
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كلماتتتراوحسطرا،)91(الكتابصفحاتمنصفحةكلفي

.كلمات(1)0إلى)9(بينماالواحدالسطر

مصححة،تخريجاتوعليها،مقابلةمقروء،جيدواضحخطها

فيكتب،نسختاريخولا،ناسخاسمعليهايكتبلم،بالكثيرةوليست

عليالديننورالسيدبخطأظنهأصلعلىمقابلة"بلغاخرها:

".السمهودي

:الكتابفيعملي

محاولا،الكتابهذاإخراجفيجهدمنأمكنمابذلتلقد

يمكنماأو،قليلنفعهبماالكتابحواشيإثقالعنوالبعد،الاختصار

يلي:ماوالتعليقالتحقيقفياتبعتوقد،عنهالاستغناء

منلاتأكدبالمخطوطالمنسوخقابلتثم،المخطوطنسخت-

.للمخطوطالمنسوخمطابقة

-هيأخطاءمنالمخطوطفيوقعمماالصوابهوأراهماصوبت-

التيالنقولمصادرعلىالتصويبهذافيواعتمدت-قطعاالنساخمن

رحمهالمعلميالعلامةنسخةمنمستفيدين،القيمابنالامامأوردها

معروفاللهرحمهالمعلميوالعلامةوصلنا،ماأضبطفهي،الله

الحديثفيالمختصينعلىيخفىلاالذيالدقيقالعلميبالتحقيق

وعلومه.

ابنالعلامةأوردهاالتيوالنصوص،والاثار،الأحاديثخرجت-

عندإلاأمكنماالاختصارالتخريجفيمراعئا،تعالىاللهرحمهالقيم

منها:،لاموروذلك،الحاجة

يمكنقدالتيوالتعليقاتبالحواشيالكتابتطويلإن1-
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كماالاصليمؤلفهقصدعنويخرجهالكتابيعيبمماعنهاالاستغناء

الكتابيجعلمماأسئلةعنأجوبةهوالذيهذاكتابنافيالحالهو

كماالمفيدغيرالتطويلهذابسببالقراءوبينبينهحيلقدمشوها،

.والمختصراتالرسائلمنكثيرفينشاهده

الكتابهذاأحاديثمعظمعلىتكلمتعالىاللهرحمهالمؤلف-2

فيالاطالةعنالاحايينمنكثيرفييغنيبماالرد،أوالقبوليفيدبما

والتعليق.التخريج

المعتدلونالحفاظحكمقدالكتابهذاأحاديثمنكانما3-

ببيانلوقتوالجهدوتضييعالاشتغالفيفائدةأرىفلا،بوضعه

بالمصادرالكتابوتسويد،طرقهتجميعوكذا،وضعهومن،وضعه

التسويدهذاسهولةمع،وردتهأو،الحديثهذاأخرجتالتيالمتعددة

بواسطتهاتسلقالتيالالفيةوالموسوعاتالحاسباتعصرفي

يعطلمبماوالمتشبعالاسانيد،ودراسةالتخريجفنعلىالمتعالمون

والنية.القصدسوءمنبادلهعياذالفعلتشئتولو،زورثوبيكلابس

علىالاحاديثعلىالحكمعلىالغالبفيأقتصرأنحاولت-

باحاديثيتعلقفيمامغنياأراهفكلامهم،الاوائلالحفاظعلمائناأحكام

.ظاهرةمصلحةيترإذاإلاالحكمفيأتدخلولم،الكتابهذا

-المشهورةالكتبعلى]لموضوعاتلمصادرالعزوفياقتصرت-

عليها،والكلامالموضوعاتمصادرأهمهيوالتي،الموضوعاتفي

المطبوعكلإلىلعزو1و،متعددةالموضوعاتفيالمؤلفةفالكتبوإلا

مملة.إطالةفيهمنها
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أحاديثمصادرعلىوالوقوفبالتخريجيتعلقفيماكثيرااستفدت-

للدكتورالجيدبتحقيقه""الموضوعاتالجوزيابنكتابمنالقيمابن

كتابأحاديثمصادرخيرااللهجزاهمحققهقربفقد،شكريالديننور

منهيالقيمابنكتابأحاديثمعظمأنقدمتوكما،الجوزيابن

التحقيق،بهذامتاحةأصبحتالاستفادةوهذه،هذاالجوزيابنكتاب

هذاالقيمابنلكتاببالنسبةمصادرهمنوتخريجهالحديثتتبعكانوإن

المعلومة،بهتقربمصدرتوفرعدمحالةفيالصعوبةغايةفيليست

العصر.هذافيالميسرةالتخريجوسائلوجودمعأسلفتكماخاصة

هذاعلىالمطلعليطمئنالوحيد؛للمخطوطنماذجأوردت-

مخطوطه.إلىالعزووصحة،التحقيقهذاعلىالكتاب

،الكتابمادةتقرب،متنوعةتفصيليةفهارسللكتابعملت-

بحوثمناللهرحمهمؤلفهفيهودعهماوتجلي،خباياهعنوتكشف

مطانها.غيرفياستطرادية

القولفيوالإخلاصوالسداد،التوفيقوتعالىتباركاللهأسأل

كريم.جوادإنه،والزللالتقصيرعنيتجاوزنو،والعمل

علىالمتواضعالعملهذافياطلعلامرىءاللهشكر:بقوليختمو

ظهرفيدعوةأو،أسداهنصحأو،إليهقأرشدخطأأو،فأصلحهعيب

أجمعين.وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى،بهادعاالغيب
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المخطوطةمننماذج
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لمحئاثصيرعا
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،"ص

والمجفلصيمافي

سآليف
لجوزيةقيواإنأيوببمسننإيئبنآدلهصلمجديئإلإماما

تحقيق

لثماليا..يحىنجصالمه

شرفإ

تكلم،!1،1بمز

تفولل

نحيردةاالمحريزالراجيمعبدبنشيانمؤسسة
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لأ!منومالحقهاأ!صرلةثاراب!ما!إفيقيمأ

..سر01-1(؟)
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،"ص

والمجفلصيمافي

سآليف
لجوزيةقيواإنأيوببمسننإيئبنآدلهصلمجديئإلإماما

تحقيق

لثماليا..يحىنجصالمه
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لأ!منومالحقهاأ!صرلةثاراب!ما!إفيقيمأ

..سر01-1(؟)

لمحئاثصيرعا

ألمانأو

،"ص

والمجفلصيمافي

سآليف
لجوزيةقيواإنأيوببمسننإيئبنآدلهصلمجديئإلإماما

تحقيق

لثماليا..يحىنجصالمه

شرفإ

تكلم،!1،1بمز

تفولل
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لزصصلرخنتجصأذ

الحنبلي،بكرأبيبنمحمدالدينشمسالعلامةالامامالشيخقال

برحمته:تعالىاللهتغمده،القيمبابنالمعروف

فصل

بغيرصلاةسبعينمنأفصلبسواك"صلاأ:حديثعنسئلت

")1(.سواك

التضعيف؟هذايكونوكيف

لو،كلماتأرببعبعدكقلت"لقد:جويريةحديثفيقولهوكذلك

.")2(لوزنتهناليومقلتبماوزنت

.)3(الشهر"صياممقاميقوم،شهبركلمنأيامثلاثةصيامو"

.")4(...اللهالاإلهلا:فقالالسوقدخلمن":وحديث

مسائل:أربععلىاشتملالسؤالفهذا

.بغيرهصلاةسبعينعلىبالسواكالصلاةتفضيل:الاولىالمسألة

وهوع!ي!النبيعن،عنهااللهرضيعائشةعنرويقدالحديثفهذا

:رواهولكن"الستة"الكتبفيولا"الصحيحين"فييرولمحديمث

4(.)صلهالمؤلفتخريجسيأتي)1(

.(17)صتخريجهسيأتي)2(

21(.)صتخريجهسيأتي)3(

23(.)صتخريجهسيأتي)4(



فيوالبزار،"صحيحيهما"فيوالحاكم،خزيمةوابناحمد،الامام

")1(."مسند

.قوي)2(غيرإسناده:البيهقيوقال

يصرحولم،الزهريعن،إسحاقبنمحمدعلىمدارهأنوذلك

اللهرضيعائشةعن،عروةعن،الزهريذكر:قالبل،منهبسماعه

لهايستاكالتيالصلاة"فصل:لمجيماللهرسولقال:قالتعنها،تعالى

.ضعقا"سبعينلهايستاكلاالتيالصلاةعلى

[2]2/أنهإلا،"صحيحه"فيخزيمةوابن،أحمدالامامرواههكذا

نأخائفلانيالخبرهذاصحةاستثنيتوانما:قال.الخبرصحإن:قال

.عنه)3(دلسهوإنما،الزهريمنالحديثيسمعلمسحاقإبنمحمديكون

وذكر:إسحاقابنقالاذا:أبيقالأحمد:بنعبداللهقالوقد

)4(.يسمعهفلمفلان

)1(

)2(

)3(

)4(

71(،)1/صحيحهفيخزيمةوابن272(،)6/المسندفيأحمدرواه

38(،)1/الكبرىالسننفيوالبيهقي146(،)1/المستدركفيوالحاكم
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38(.)1/الكبرىالسنن
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المنيرالبدرفيكماالملقنابنوصححه238(،47،62.124.146،

/3(.)68

)888(.صحيحهفي

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"التيمي"،:الاصلفي

وقال034(،237،285،703،315،337،)1/لمسندفيأحمدرواه

)3152(.المسندصحبح"."إسناده:شاكرأحمدالشيخ

إسناده:شاكرأحمدالشيخوقال337(،315،)1/المسندفيأحمدرواه

3152(.3122،)5928،المسند.صحيح

244(.)1/المحيطالقاموس،الاسنانتعلوصفرة:القلح
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لوضوء")1(.1

اللحية،واعفاء،الشاربقمق[لفطرة:من"عشز:وقال

.الفطرة2[]3/منالسواكفجعل،الحديث")2(...والسو[ك

بالوضوءأمر!ك!اللهرسول"إن:عامرأبيبنحنظلةبنعبداللهوقال

أمرناذلكعليهمشقفلماطاهر،كيرأوطاهراصلاةكلعند

")1(.بالسواك

،القرانيسمعخلفهفقامالملكاتاهيصليقاماذ[العبد"إن:وقال

5)4("[لملكجوففيكانتإلا[يةتقرأفلا،فيهالىويدنو

نوممنقامإذايستاك-ال!واكفيرغبتهمنلمجعد-النبيوكان

فيوهوموتهعندواستاكصلى)7(،واذا)6(،بيتهدخلواذا(،)الليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

قالهكمابقويليسواسناده442(،3/-214)1/المسندفياحمدرواه

325(.)1/المجموعفيالنووي

،(505)5والنسائي،)2757(لترمذيو،(داود)53بوو،6(0)3مسلمرواه

137(.)6/المسندفيحمدو)392(،ماجهوابن

شق"فلماوعندهما:225(،)5/المسندفيحمدو)48(،داودأبورواه

التحصيلجامعفيكمااختلافسندهفيلحديثو"،بالسواكمرعليهذلك

)902(.ص

)1/والترهيبالترغيبفىالمنذريوقال)306(،مسندهفيالبزاررواه

شبه".ولعلهموقوفابعضهماجهابنوروى،بهبأسلاجيد"إسناده014(:

".ثقاتورجالهالبزار"رواه99(:)2/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال

495(.،)395ومسلم988(،،)245البخاريرواه

)092(.ماجهوابن)8(،والنسائي)51(،داودبوو)958(،مسلمرواه

=فاهيشوصليتهجدقامإذا!اللهرسول"كان:ولفظه)295(مسلمرواه
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.(1)السياق

جابر،عنجعفر،أبيعن،إسحاق]ابن[)2(عن:سفيانوقال

.")3(الكاتبمنالقلمموضع-لج!النبيأذنمنالسواككان":قال

:قالعنهماتعالىاللهرضيعباسابنعنالئسائي""سننوفي

فيوهذافيستاك")4(ينصرفثم،ركعتينيصليمج!حاللهرسول"كان

الليل.صلاة

ثم،ركعتينوصلىفتوضا"فقام:ميمونةخالتهعندباتولما

.(")ركعتينلكليستاكوكان-الحديث-ركعتينثم،ركعتين

خالدبنزيد"كان:قالسلمةأبيعن"الترمذي"جامعوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."لسواكبا

0031،3774،4438،4446،9444،.9138)098،البخاريرواه

،0445،4451.5217.)0651

ثبته.ماوالصواب"أبي"،:الاصلفي

101(،)12/"التاريخ"فيوالخطيب236(،)7/الكاملفيعديابنهرو

)1/الكبرىالسننفيوالبيهقي81(،)1/الحبيرالتلخيصفيكماوالطبراني

وهم".يكونأنويشبه،عندهمبالقويليسيمانبن"يحمى:وقال37(

فيه"وهم:فقال55()1/حاتمابيلابنالعللفيكمازرعةأبوعنهوسئل

منخالدبنزيدعن،سلمةأبيعنإسحاقابنعندهوإنمايمانبنيحمى

".فعله

فيوالحاكم)288(،ماجهوابن)1343(،الكبرىسننهفيالنسائيرواه

ولم".يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحبح:وقال145()1/المستدرك

بشيء.الذهبييتعقبه

)595(.مسلمرواه



منالقلمموضعأذنهعلىوسواكه،المسجدفيالصلواتيشهدالجهني

حسنحديثوهوبه")1(.استنإلاالصلاةإلىيقوملا،الكاتبأذن

صحيح.

اللهرسولأن،السباقبيعن،شهاب1[]4/ابنعن"الموطأ"وفي

.")2(بالسو[كعليكم":قال!شي!

بنورافععمر،بنعبداللهحديثمن]نعيم[)3(أبوروىوقد

الجمعةولمحسل،جب1و"السو[ك:سك!ي!اللهرسولقالقالا:،خديج

.")4(مسلمكلعلىجب1و

أبيحديثمن"صحيحه"فيمسلمرواهماالحديثلهذاويشهد

يوم"عسل:قالع!يم،اللهرسولأن،عنهاللهرضيالخدريسعيد

.(")عليهقدرمالطيب1منو]يصعن[وسواك،محتلمكلعلىالجمعة

وإكثار،بهالربرضىوحصول،وفضلهالسواكشأنهذاكانواذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الجامعصحيحفيالالبانيوصححه)43(،داودوأبو)23(،الترمذيرواه

.)5316(

ابنورواه،ثقةتابعيالسباقابنفإنمرسلا،)141(الموطافيمالكرواه

السننفيالبيهقيوقالعباسابنعنالسباقابنعن)8901(سننهفيماجه

يصحولاموصولارويوقدمرسلالصحبحهو"هذا243(:)3/الكبرى

".وصله

أثبته.ماوالصواب"نصير"،:الأصلفي

352(،)1/العيددقيقلابنالامامفيكماالسواككتابفينعيمابورواه

التلخيص،واهإسناده:حجرابنوقال191(،)4/الاصابةفيكمامندةوابن

)3363(.الجامعضعيففيالألبانيوضعفه76(،)1/الحبير

."وشيئ"الأصلفيووقع.()5791ومسلم)088(،البخاريرواه
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نفسهوقبضوفاتهعندحتىفيهومبالغتهفيه،الامةعلىع!مالنبي

مناللهإلىحبلهااستاكالتيالصلاةيكونأنيمتنعلملمجؤ،الكريمة

.صلاةسبعين

يكونأن:الثوابكثرةمنيلزمفلاأكثر،السبعينثوابكانوإذا

قدبل،منهأقلهوالذيالعملمنتعالىاللهإلىأحبثواباالأكثرالعمل

ثوابا.أكثرالكثيركانوإن،تعالىاللهإلىأحبالاقلالعمليكون

اللهإلىاحبعقراء"دم:قالأنهع!يمعنه]المسند[)1(فيكماوهذا

الاضحية.فييعني."سوداويندممن

مناللهإلىاحب]4/2[النحريومالواحدةالشاةذبحكانوكذلك

الصدقة.ثوابكثروان،ثمنهاأضعافبأضعافالصدقة

أحب،عليهاالقلبوجمع،وتمهمومعرفةبتدبرسورةقراءةوكذلك

.القراءةهذهثوابكثروإن،وهذاسرداختمةقراءةمنتعالىاللهإلى

بقلبهتعالىاللهعلىفيهماالعبديقبلركعتينصلاةوكذلك

مئتيمنتعالىاللهإلىأحب،فيهماتعالىللهكلهقلبهويفرغ،وجوارحه

.عدداثوابهاكثروان،ذلكعنخاليةركعة

.)3("دبىهم[)2(ألف]مائةدرهم"سبق:هذاومن

)1(

)2(

)3(

الاماممسندفيهووانما،السننفيليسوالحديث"السنن"،:الاصلفي

"وفيه18(:)4/ئدالزومجمعفيالهيثميوقال417(،)2/أحمد

نظر".فيه:البخاريقال،ثفالأبو

.مصادرهمنوالتصويب،"ألافثمانية":الاصلفي

بنو)2443(،صحيحهفيخزيمةوابن)2526(،سننهفيالعسائيرواه

:وقال416(،)1/المستدركفيوالحاكم)3347(،الاحسانفيكماحبان
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وسنة،سبيلفياقتصادا"إن:عنهماللهرضيالصحابةقالولهذا

")1(.وسنةسبيلخلاففياجتهادمنخير

إلىأحب:رسولهوسئةالربلمرضاةالموافقاليسيرفالعمل

بعضه.عنأو،ذلكعنخلاذا،الكثيرالعملمنتعالىالله

علأ(أي!أحسنليبلوكئموالمحيؤةالئوت!كالدب>:تعالىاللهقالولهذا

.2[:الملك1

(!عملأأحسنيهمفبلوهوفاِزيخةالأرضعلىماجعلنائا>:وقال

.7[:الكهف1

إداوستةفىوالأبئضالسفواتخلقالذىوهو>:تعالىوقال

.7[:هود1عملأ(أخسنأيبهنمالنلو!ئمالماعلىعرشبماوكان

،والحياةوالموت،لارضواالسمواتحلقنماإوتعالىسبحانهفهو

عملا.أكثرلا،عملاأحسنأيهمعبادهليبلوعليهابماالأرضوزين

لمرضاتهالموافقوهو،والاصوبالأحلصهو:و"الأحسن"

نأيحبوتعالىسبحانهفهو،ذلكمنالخاليالاكثردون،ومحبته

يرضيه،لاالذيالاكثردونقليلا،كانوان،لهبالارضىلهيمعبد

منه.لهأرضىغيرهالذيوالاكثر

الفضل-فيوبينهما،واحداالصورةفيالعملانيكونولهذا1[]5/

)1(

بشيء.الذهبييتعقبهولميخزجاه"،ولم،مسلمشرطعلى"صحيح

للالكائيالسنةاهلاعتقاداصولشرح)691(،صاحمدل!مامالزهد:انظر

/1(.)54
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السماءبينمماأعظم-الفضلفيالاخروكثيرأحدهما،قليلبينبل

.والارض

له،وقبوله،بالعملسبحانهالربرضابحسبيكونالفضلوهذا

أعظمالتائببتوبةيفرحكما؛وتعالىسبحانهبهوفرحه،لهومحبته

منتعالىاللهإلىوأحبأفضلالصادقةالتوبةتلكأنريبولا،فرح

التوبة.علىالكثرةفيزادتوان،التطوعاتمنكثيرةأعمال

بالعمل:سبحانهالربرضابحسبويتفاوتيختلفالقبولكانولهذا

الملائكة،ومباهاة،بالعملوتعالىسبحانهاللهرضايوجبفقبول

منه.عبدهوتقريب

فقط.والعطاءالثوابكثرةعليهيترتب4وقبو

يكترثلمبحيثمثلا--مالهجملةمنديناربألفتصدقكمن

لقيهحصىبمنزلةبيتهفيهيبل،بهيتأثرنقصاتنقصهلموالالفبها،

واما،وحفظههمهمنليتخلصإماالمقدار،هذامنهاأخرجدارهفي

ذلك.غيرأو،بمثلهعليهليجازى

نفسهعلىبهفاثر،غيرهيملكلا،قوتههوواحدرغيفعندهوآخر

مرضاته،فيورغبة،وتودداإليهوتقربا،للهمحبة،منهإليهأحوجهومن

نفسه.علىوإيثارا

]5/2[وقبولهاللهومحبة،الفضلفيالصدقتينبينمابعدكمللهفيا

والمحبةالرضاقبوللكن،وهذههذهسبحانهقبلوقد،ورضاه

.شيءوالجزاءالثوابوقبول،شيءوالمباهاةوالاعتداد

المقدارصغيرةهديةإليهتهدىملك:فيالشاهدفيهذاتجدوأنت
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مهديهاعلىويحني،وحواشيهلخواصهويطهرهاويرضاهايحبهالكنه

ولكنموقعا،عندهتقعلاجدا،والقدرالعددكثيرةكهدية[)1(..].

وأضعافأضعافهاعليهايعطيهبل،مهديهاثوابيضيعلاوجودهلكرمه

الاولى.قبولمثلالهديةلهذهقبولهفليس،أضعافها

منيقبلاللهأنأعلم"لو:الصحابةمنوغيرهعمرابنقالولهذا

.")2(الموتمنإليأحبغائبيكنلم،واحدةسجدة

حاصلوالجزاءالعطاءفقبولوإلا،الخاصالقبولبهيريدإنما

.الاعماللاكثر

وئناء،ومباهاةواعتدادومحبةرضاقبول:أنواع[)3(]ثلاثةوالقبول

الاعلى.الملأبينبهالعاملعلى

.الأولموقعيقعلموان،وثوابجزاءوقبول

وجزاء،ثوابعليهيترتبلموان،فقطللعقابإسقاطوقبول

إلاصلاتهمنلهليسفانهمنها،شيءفيقلبهيحضرلممنصلاةكقبول

عليها.!يسابولا،الفرضتسقطفانها،منهاعقلما

النصفإن،[)4(]وصدقهعرافااتىمنوصلاة،الابقصلاةوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

الفقيحامدمحمدالشيخطبعةوفيلي،تتضحلمكلمتينمقدارالاصلفي

هكذا،قرأهافكأنه"كلماتفيمهديهاعلى"وجمشي:الكتابلهذااللهرحمه

الشيخ.ثبتهاكماأثبتهاالكتابهذانشرممنالشيخبعدجاءومن

>إئما)27(:المائدةآية103(،)2/المنثورالدرفيكماعساكرابنرواه

.!<المتقينمنللهيتقنل

تصحيف.وهو،"يليه":الاصلفي

ثبته.ماوالصوابو"صدقته"،:الاصلفي
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يؤمرونفلاهذاومع1[)2(،]6/تقبل]لا[)1(هؤلاءصلاةأنعلىدلقد

لا،الثوابحصولعدمفيهوإنما؛صلاتهمقبولعدملان،بالاعادة

ذمتهم.منسقوطهافي

والمحبةالايمانمنالقلوبفيمابتفاضلتتفاضلوالاعمال

الحظوظمنشيءدون،وحدهالمعبودوجهوقصد،والاجلالوالتعظيم

لاماالفضلفيوبينهما،واحدةالعملينصورةتكونحتى،سواه

تعالى.اللهإلايحصيه

]الفضل[)3(منالعملينفبين،المتابعةبتجريدأيضاوتتفاضل

تجريدبحسبالاعمالفتتفاضل،المتابعةفييتفاضلانمابحسب

تعالى.اللهإلايحصيهلاتفاضلا،والمتابعةالاخلاص

نفسه.فياللهإلىأحبالعملينأحدكونإلىهذاوينضاف

اللهإلىالاعمالأحبمنهو،تعالىللهالنفسوبذلالجهاد:مثاله

والعلمالصلاةوكذلك،والمتابعةالاخلاصتجريدبهويقترن،تعالى

صاحبهقصدوفضل،نفسهفيالعملفضلفاذا،القرآنوقراءة

منفضلالواحدالعمليكونأنيمتنعلم:متابعتهوتجردت،وإخلاصه

نوعه.منوسبعمائةبل،سبعين

)1(

)2(

)3(

معقبلهاالتيالكلمةكتبتفقدالنظر،انتقالبسببولعله،الاصلمنساقطة

".تقبل"هؤلاء:هكذابعدهالتي

)227(،مسلمرواه"صلاةلهتقبللمالعبدأبق"إذا:حديثإلىيشير

رواه"ليلةربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعزافاأتى"من:وحديث

)5782(.مسلم

أثبته.ماوالصواب،"الفضلات":الاصلفي
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العملسرعلىويطلعك،كثيرةإشكالاتعنكيزيلفانههذافتامل

فضلهيضع،الحاكمينأحكموتعالىسبحانهاللهوأن،والفضل

بالشاكرين.أعلموهو،مواضعه

المتكلمينمنحجابهغلظمن-يقولماإلىتلتفتولا61/2[

،الوجوهجميعمنمتساويينالعملانيكونأنيجوزإنه-:والمتكلفين

علىصييتيبماأضعافأضعافأحدهماعلىاللهوجمتيب،بينهماتفاضللا

جمتيبأنيجوزبل،الاخردونأحدهماعلىجمتيبأنيجوزبل،الاخر

وجه.كلمنالاستواءفرضمع،هذاعلىويعاقب،هذاعلى

فقهولا،وأفعالهوصفاتهالربأسماءفيفقهلهليسمنقولوهذا

وبالله،باللهالايمانوحقائقالقلوبأعمالفيفقهولا،وأمرهشرعهفي

التوفيق.

علىفاعلهاأوقعهاالتيالصلاةتكونانيمتنعفلا:ذلكعرفتإذا

القرانايلمجاريمطهرةهوالذيبسواكها،أتىحتى،الكمالوجه

الحرمةهذهحفطعلىوالحرص،السنةواتباعالربومرضاة،اللهوذكر

غيركأنهاحتىإليها،تلتفتولاتهملهاالنفوسأكثرالتي،الواحدة

وأتىالمصليهذاعليهافحاقظعندها)1(،لكن،محبوبةولامشروعة

نأيبعدفلا؛!يماللهرسوللسنةواتباعا،تعالىاللهإلىوتحبباتوددابها

والله،ذلكعنتجردتصلاةسبعينمناللهإلىأحبهذاصلاةتكون

أعلم.

اللهرحمهالفقيالشيخنسخةوفي،عندها"لكنمحبوبة"ولا:الاصلفيكذا)1(

أثبتهوالذي،اعتدها"المصليلكن،محبوبة"ولا:بعدهالكتابهذانشرومن

".المصليهذاعليهافحافطللهمحبوبة"ولا:نسختهفياللهرحمهالمعلمي
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فصل

تفضيل:وهي،الثانيةالمسألةجوابيعرفهذاومن]7/1[

ومداد،عرشهوزنة،نقسهورضا،خلقهعددوبحمدهالله"سبحان

يقوممافان،مضاعفةاضعافا"اللهسبحان"الذكرمجردعلى1"ته

معرفتهمن"خلقهعددوبحمدهالله"سبحان:يقولحينالذاكربقلب

بقلبيقوممماأعظم،العددمنالمذكورالقدربهذاللهوتعظيمهوتنزيهه

فقط."اللهسبحان":القائل

المفرد؛الذكرمنثناءأعظموهو،المضاعفالذكريسمىوهذا

وفهمه.الذكرهذامعرفةبعديظهرإنماوهذا،منهأفضلكانفلهذا

إنشاءتضمن"خلقهعددوبحمدهالله"سبحان:المسبحقولفان

:!اخبارا

،كانمخلوقكلعددالتسبيحمنالربيستحقهعماإخباراتضمن

وتعظيمهتنزيههعنالاخبارفتضمن،لهنهايةلاماإلى،كائنوهو

يحصيهولا،العادونيبلغهلاالذي،العظيمالعددهذاعليهوالثناء

المحصون.

منالعبدبهأتىماأنلا،شأنههذالتسبيحالعبدإنشاءوتضمن

وتعالىسبحانهالربيستحقهماأنأخبربل،وعددهقدرههذاالتسبيح

يزيدماالعددفيكانلوالذيالعددهذايبلغتسبيح:هو،التسبيحمن

لحاصر.يحصىولا،عدادهينتهيلاالمخلوقاتتجددفان،لذكره

)6851(.صحيحهفيمسلمرواه)1(
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عظيمين:أمرينيتضمنوهو"نفسهورضا":قوله2[]7/وكذلك

والجلالالعظمة]في[)1(هوتسبيحاالمراديكونأنأحدهما:

حلقه،لعددمساوتسبيحعنمخبرالاولفيأنهكما،نفسهلرضامساو

لوصف،والعظمةفيلهنهايةلاأمرالربنفسرضاأنريبولا

والتنزيه.التعظيميتضمنسبحانهعليهئناءوالتسبيح

بل،غايةولالهانهايةلاجلالهونعوتكمالهأوصافكانتفاذا

لهاتابعهوإذ،كذلكبهاعليهالثناءكان،وأجلذلكمنأعظمهي

عكس.غيرمنالاولبالمعنىينتظمالمعنىوهذا.وإنشاءإخبارا

منوهو،لهمنتهىلاوخيرهوبركتهوثوابهإحسانهكانوإذا

الرضا؟بصفةفكيفوثمرتهرضاهموجبات

بالصفةفكيف")2(،منتهىلبركتييكنلمباركت"إذا:الاثروفي

البركة؟عنهاصدرتالتي

والصفحوالعفووالبروالجودوالاحسانالمحبةيستلزموالرضا

والرحمة.والمغفرة

والحكمة.والحياةوالارادةوالقدرةالعلميستلزموالخلق

حلقه.وصفة،نفسهرضافيداخلذلكوكل

سبحانهالربإلىواضافته،العرشإئباتفيه"عرشهوزنة":وقوله

)1(

)2(

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،"والعظمة":الاصلفي

وأورده41(،)4/نعيملأبيلحليةو52(،)صاحمدللامامالزهدفيهو

132(.،24)صالكافيالجواب:قياحمدللامامللزهدوعزاهالمؤلف
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منهأثقلشيءكانلوإذ،الاطلاقعلىالمخلوقاتأثقلنهو،وتعالى

بثقيلليس1[]8/العرلشإن:يقولمنعلىيردوهذا،التسبيحبهلوزن

.قدرهحققدرهولا،العرلشيعرفلموهذا.خفيفولا

والكمية.للعدد:الاولفالتضعيف

والكيفية.للصفة:والثاني

المقدار.وكبروالثفلللعظم:والثالث

مدادفان،ويشملهاالثلاثةالاقساميعمهذا"كلماتهومداد":وقوله

.لعددهولا،لصفتهولا،لقدرهنهايةلاوتعالىسبحانهكلماته

ت!شفدانالبحزقئللنفدريىل!تمداصاالبخر؟نلو>:تعالىقال

.[901:لكهفا]!(مدصا-يمثلهجئناولوربى

بـد-منيمدلملبخرواأقلمشبرؤءمنالا،صىفىولوائما>:لىتعاوقال

.[27:]لقمان<ضىلزحكيماللهإنالله!تنفدبماأئحرستعة

كلها،تمدهأبحرسبعةوبعده،مداداالبحرفرضلوأنههذاومعنى

منساقعلىمنهاقامماوهو-اقلاماالارضأشجاروجميعمدادا،

المدادبذلكتستمدوالاقلام-المثمرةوغير،المثمرةوالاشجارالنبات

تنفد.ولاتفنىلاالربوكلمات،والأقلامالبحارفتفنى

ومداد،عرشهوزنة،نفسهورضا،حلقهعددوبحمدهاللهفسبحان"

."كلماته

بهيقومولا،يتكلمولا،يملممابأنهيصفهمنوصفمنهذافأين

أصلا؟كلام
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لهولا،يتجزأولاينقضيلاواحدمعنىبانهكلامهوصفمنوقول

.وكلماتحروفولا،واياتسورهوولا،كلولابعض

ونعوت،الكمالصفابمنالتسبيحهذا]8/2[فيأنوالمقصود

به،لوزنغيرهوزنلووأنه،غيرهمنأفصليكونأنيوجبماالجلال

عليه.وزاد

عليهوالثناء،باددهالمعرفةمنالكلماتهذهفيمابعضوهذا

أصولى:لثلاثةالمتضمنبالحمداقترانهمع،والتعظيمبالتنزيه

عليه.والثناء،سبحانهلهالكمالصفاتإثبات:أحدها

.به)1(والرضامحبته:والثاني

،الوجوهأكملعلىوالتنزيهالتسبيحإلىالحمدهذاانضاففاذا

عندذلكالعبدواستحضر،وصفاوأجزلها،عدداوأكثرهاقدراعظمهاو

،لغيرهليسماوالفضلالمزيةمنلهكان:معناهبقلبهوقام،التسبيح

التوفيق.وبادله

هوكماالاصلفيوليس،اصولثلاثةسيذكرنهإلىاللهرحمهالمؤلفاشار)1(

:الاولالاصلفيقولهجعلللهرحمهالمعلميفانولهذا،صلينإلامثبت

غدةبووأمابه(،والرضا)محبته:والثالث،الثانيالاصلهو(عليهلثناء)و

.(55الحمدههذاانضاف)فإذا:قولههوالثالثالاصلجعلفقداللهرحمه



فصل

تعدلشهركلمنأئامثلاثة"صيامكون:وهي،الثالثةالمسألةماو

بعشرالحسنةأنوهو،سببهالحديثهذافيذكرفقدالشهر")1(،صيام

بعشرالحسنةلثوابمضاعنسغيرالشهرصياميعدلفهوأمثالها)2(،

صامفكأنه،ذلكعلىوحاقظ،شهركلمنأيامثلاثةصامفاذا،أمثالها

كله.الدهر

واتبعه،رمضانصام"من:الصحيحالحديثفيقوله:هذاونظير

أمثالها.بعشرالحسنةفانالدهر")3(صامفكانما،شوالمنبست

مجرىتجريأنهاوهو:،لطيفسر]9/1[شوالمنكونهاوفي

فتجري،الصومفيالتقصيرمنفيهوقعماوتقضي،لرمضانالجبران

:قالولهذاالسهو،سجدتيومجرىبعدها،الصلاةسنةمجرى

بها.ألحقهأي""وأتبعه

عداما،كلهالدهرصياميجوزو،يستحبمنبهذااستدلوقد

منيلزملافإنه،عليهحجةهوبل،لهحجةولا،التشريقياموالعيدين

مشروعا.كونهعنفصلابهالمشبهوقوعإمكانبالعملالعملتشبيه

وإتباعه،رمضانوصيامالشهر،منأيامثلاثةصيامجعلولهذا

جائزغيرحراموذلك،يوماوستينثلاثمائةصياميعدل:شوالمنبست

2784(.،)2738ومسلم(،8191-)7891البخاريرواه)1(

هظ!عشرأثاِلهآ<لالهسنةجامن>:()016اية،الانعامسورةفيتعالىقالكما)2(

ماجهبنو)975(،والترمذي)2433(،داودبوو)0275(،مسلمرواه)3(

داود.لابيواللفط.()1716
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مشروعا،كونهتقديرعلى]لا[)1(الثوابفيالتشبيهوقعفانه،بالاتفاق

فقالالجهادعنسئلوقدالصحيحالحديثفيكماممكنا،ولابل

فلاوتقوم،تفطرفلاتصومأنالمجاهدخرجاذاتستطيع"هل:للسائل

.)2(المجاهد"مثلذلك:قال.لا:قالتفتر؟

له.مساواته]بالشيء[)3(الشيءتشبيهمنيلزملاأنه:والمقصود

نصفقامفكانما،جماعةفيالعشاءصلى"من:قولههذاومثل

.")4(كلهالليلقامفكانما،جماعةفيوالفجرالعشاءصلىومن،الليل

أمثالهعلىالواحدالعملتفضيلمنتقدمماعلىيدلوهذا

ولمجماعةفي]9/2[والفجرالعشاءصلىمنفإن،جنسهمنضعافهو

هذاكانفان،كلهالليلقاممنصلاةتلكصلاتهتعدل،بالليليصل

المحققالفضلأحرز:جماعةفيالصلاتينتلكصلىقدالليلقامالذي

فيصلاهماكمنكان،الليلوقام،وحدهالصلاتينصلىوان،والمقدر

.المحنفردصلاةصحتإن،بمنزلهونامجماعة

وانماوعددها،بكثرتهاليسالاعمالتفاضلأن:تقدمكماوهذا

وشرعه.الربلرضاوموافقتها،واتمامهابإكمالهاهو

المعلمي.نسخةمنوهي،الاصلفيليست)1(

344(.)2/المسندفيوأحمد)4846(،ومسلم)2633(،البخاريرواه)2(

المعلحي.نسخةمنوهيالاصلفيليست)3(

صلى"من)9148(:مسلموعند،اللفطهذابانحو)555(داودأبورواه)4(

فكانماجماعةفيالصبحصلىومن،الليلنصفقامفكانماجماعةفيالعشاء

كله".الليلصلى
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فصل

السوقدخل"من:الحديثفيقولهوهي:الرابعةالمسألةماو

يحصيالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:فقال

كتم!،قديرشيءكلعلىوهو،الخيربيده،يموتلاحيوهو،ويميت

ألفألفلهورفع،سيئةألفألفعنهوهحا،حسنةالفألفلهالله

.()1"درجة

الحديث:أئمةأعله،معلولالحديثفهذا

،هارونبنيزيدثنا،منيعبنحمدثنا:"جامعه"فيالترمذيقال

بنسالمفلقبنيمكةقدمت:قال،واسعبنمحمدثنا،سنانبنزهرأنا

"من:قال!تاللهرسولن،جدهعن،أببهعنفحدثني،عمربنعبدالله

الحديث."...:فقالالسوقدخل

دينار1[]01/بنعمرورواهوقد،غريبحديثهذا:الترمذيقال

الحديث.فذكر،عبداللهبنسالمعن،الزبيرالقهرمان

زيد،حمادبنثنا،الضبيعبدهأحمدبن]بذلك[)2(ثنا

الزبير-القهرمانوهو-ديناربنعمروثنا:قالا،سلبمانبنوالمعتمر

)1(

)2(

)2235(،ماجهوابن"،غريب"حديث:وقال9342()3428،الترمذيرواه

كماالبخاريوقالجذا"،منكر"حديث17(:)2/العللفيحاتمابووقال

الدارقطنيوردهومنكر"،"حديث675(:)674،للترمذيالكبيرالعللفي

عمروإلىالحديث"فرجع:طرقهساقأنبعدوقال05(-48)2/العللفي

فيالالبانياوردهوالحديثبه"،يحتجلاالحديثضعيفوهودينار،ابن

)2726(.برقمالترمذيصحيح

المعلمي.ونسخةمصادرهمنوالتصويببن"،يزيد":الاصلفي
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"من:قالمج!ي!اللهرسولأن،جدهعن،ابيهعن،عبداللهبنسالمعن

."الجنةفيبيتالهوبنى":وفيه،الحديثوذكر("...السوقدخل

معلوللكنهعمر،ابنعندينار،بنعبداللهطريقمنرويوقد

أيضا.

عنأبيسالت"العلل"كتابفيحاتمأبيبنعبدالرحمنقال

عن]مسلم[)1(بنعمرانعن،الطائفيسليمبنيحيىرواهحديث

فيقال"من:قالع!يمالنبيعنعمر،ابنعندينار،بنعبدالله

.منكر)3(حديثهذا:لي[)2(]فقالالحديث"...السوق

مسلمبنعمرانأرادإنما،خطأالحديثوهذا:حاتمأبيابنقال

وجعلفغلط،أبيهعن،سالمعن-الزبيرالقهرمان-ديناربنعمروعن

بذلكثناالاسناد،منسالماسقطودينار،بنعبداللهعمرو:بدل

شهاببنبكيرعن،سليمانبنإسحاقثنا]عمار[)4(بنمحمد

عن،سالمعندينار،بنعمرواعن،مسلمبنعمرانعن،الدامغاني

.()الحديثفذكر،ع!يمالنبيعن،عمرعن،أبيه

الضرير،]معاذ[)6(بنبشرعن"سننه"فيماجهابنورواه]01/2[

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

علىوسيأتي،حاتمأبيلابنالعللمنوالتصويب"سليم"،:الاصلفي

أسطر.ثلاثةبعدالصواب

حاتم.ابيلابنالعللمنوالتصويب"فقالا"،:الاصلفي

17(.)2/حاتمابيلابنالعلل

حاتم.أبيلابنالعللمنوالتصويب،"عمران":الاصلفي

181(.)2/حاتمابيلابنالعلل

ماجه.ابنسننمنوالتصويب"دينار"،:الاصلفي



.الزبير)1(القهرمانديناربنعمروعن،زيدبنحمادعن

.بشيءليس:معينبنيحيىقال،البصريالاعوريحيىأبو:كنيته

الحديث.واهي:زرعةأبووقال.ضعيف:والدارميالنسائيوقال

كتبيحللا:حبانابنوقال.المتروكشبههو:الجنيدبنعليوقال

.الثقاتعنبالموضوعاتينفردكان،التعجبوجهعلىإلاحديثه

.)2(ضعيف:الدارقطنيوقال

)1(

)2(

)2235(.ماجهابنسعن

برقم)9/والتعديلالجرح)452(،للنسائيالضعفاء)944(،الدارميتاريخ

العلل71(،)2/المجروحين226(،)2/الجوزيلابنالضعفاء1281(،

15(.-14)22/الكمالتهذيب94(،)2/للدارقطني
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فصل

نأغيرمن،بضابطالموضوعالحديثمعرفةيمكنهلوسألت

؟سندهفيينظر

السننمعرفةمنتضلعمنذلكيعلموإنما،القدرعظيمسؤالفهذا

لهوصار،ملكةفيهالهوصار،ولحمهبدمهوحلطت،الصحيحة

لمجيماللهرسولسيرةومعرفةوالاثار،السننبمعرفةشديداختصاص

ويكرهه،ويحبه،إليهويدعوعنهويخبر،عنهوينهىبهيأمرفيماوهديه

اصحابه.بين،ع!ي!للرسولمخالطكانهبحيثللأمةويشرعه

يجوزوما،وكلامهوهديهع!ي!الرسولأحوالمنيعرفهذاومثل

.غيرهيعرفهلاما،يجوزولا،به1[]11/يخبرأن

تتبععلىالحريص،بهفللاخص،متبوعهمعمتبعكلشأنوهذا

لاوما،إليهينسبأنيصحمابينوالتمييز،بهاالعلمفيفعالهوأقواله

أئمتهم،معالمقلدينشأنوهذا،كذلكيكونلالمنليسما،يصح

أعلم.والله،ومذاهبهمونصوصهمأقوالهميعرفون

(]1) عن،لابتعن،ابيهعن]جسربنجعمرروىما:ذلكومن

نخلةألفالفلهاللهغرس،وبحمدهاللهسبحان:قال"من:يرفعهنس

.")2(...ذهباصلها،الجنهفي

سلمانأبوفرقد،بن]جسر[)3(بنجعفرهو:هذا،وجعفر

ثبته.ماوالصواب"حسن"،:الاصلفي)1(

4(.40)1/الاعتدالميزان:وانظر15(،0)2/الكاملفيعديابنرواه)2(

ثبته.ماوالصواب"حسن"،:الاصلفي)3(
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الازدي:وقالمناكير.أحاديثه:عديابنقال،البصريالقصاب

فيه)1(.يتكلمون

وقال.حديثهيكتبولا،شيءلا:معينبنيحمىفقال،أبوهوأما

حدمخرجمنخرج:حبانابنوقال.ضعيف:والدارقطني،النسائي

.)2(محفوظةغيرأحاديثهعامة:عديابنوقال.العدالة

اللهعبدبنأحمدحديثمنوغيرهمندهابنرواهما:ذلكومن

]ابن[)3(عن،أدهمبنإبراهيمعن،شقيقعن،الكذابالجويباري

عن،عنهمتعالىاللهرضيوعليعمر،عن،القرنيأويسعنيزيد،

،تموتلاحيأنتاللهم]11/2[الأسماء:بهذهدعا"من:مج!ي!النبي

،تكذبلاوصادق،تشكلاوسميع،ترتابلاوبصير،تغلبلاوغالب

بعثنيفوالذي-:قالأنإلى-تعلملا]عالم[)4(و،تطعملاوصمد

ماءوعلى،لذابتالحديدصفائحعلىالدعواتبهذهدعالو،بالحق

ملكالفسبعمائةمنهحرفبكلبعثبهمنامهعنددعاومن،لسكنجار

.((")لهويستغفرونلهيسبحون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1/304(.الاعتدالميزان151(،-015)2/الكامل

الجوزيلابنالضعفاء)701(،للنسائيالضعفاء017(،-168)2/الكامل

893(.)1/الاعتدالميزان916(،)1/

.ومصادره،المعلمينسخةمنوهي،الاصلفيليست

-437)3/الجوزيلابنالموضوعاتمنلتصويبو"غالب"،:الاصلفي

المعلمى.ونسخة438(،

،مندهابنطريقمن943(-437)3/الموضوعاتفيلجوزيابنرواه

مثلها"،عنعي!اللهرسوليتنزهركيكةكلماتطرقهوفي،"موضوع:وقال

321(.)2/الشريعةتنزيه:وانظر
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.)1(شقيقعن،البلخيداودبنالحسينهو،اخركذابوتابعه

عن،الثوريعن،عيسىبنسليمان:اخركذابمنهجملةوروى

.)2(أدهمبنإبراهيم

ع!يمبالرسولمعرفةأدنىلهمنيرتابلامما:مثالهووهذا

عليه.ومفترى،مختلقموضوعأنه،وكلامه

عن-أشركذاب-البلخيالضحاكبنعباسرواهما:ذلكومن

الاعمش،عن،معاويةأبيعن-يعرفلامجهول-الضحاكبنعمر

اللهبسمكتب"من:لمجيمالنبيعن،هريرةابيعن،صالحأبيعن

ألفألفلهاللهكتب،تعالىاللهفيالتيالهاءيعم)3(لمالرحيم[لرحمن

.")4(درجةألفألفلهورفع،سيئةألف،لفعنهومحا،حسنة

]12/1[-عمرابنعن،نافععنالعلاء،أبورواهماذلكومن

.(")حسناتعشركفنهتصيبأشعرةبكللهفإنميتاكفنمن"-:يرفعه

يجوزولا،حديثهفيليسمانافععنيرويهذا،العلاءوأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

943(.)3/الجوزيلابنالموضوعات57(،-55)8/الاولياءحلية

5(943)3/الجوزيلابنالموضوعات57(،-55)8/الأولياءحلية

يعور"."لم)1/368(الموضوعاتفيالجوزيابنوعنديطمسها،لم:معناه

لله".تعظيما"فجوده:ثالثةوفيله"،غفر"فحسنها:روايةوقي

الموضوعاتفيالجوزيوابن191(،)2/لمجروحينفيحبانابنرواه

يصح.لا:وقال368(-367)1/

فيكماالافرادفيوالدارقطني914(،)3/المجروحينفيحبانابنرواه

وأورده)5641(،الفردوسفيكمامسندهفيلديلميو)3224(،اطرافه

".موضوعحديثهذاأن"والظاهر:وقال554()4/الميزانفيالذهبي
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.به)1(الاحتجاج

الزهراني،الربيعأبوئنا،سفيانبنالحسنرواهقدالحديثوهذا

.العلاءأبوئنا،الحجاجبن]الصلت[)2(ثنا

واسمه،الكوفيالخفافهوالعلاءأباإن:يقال:الدارقطنيقال

قبلحلط،ضعيفهو:معينبنيحيىوقال.انتهى.طهمانبنخالد

جاءوامايحملتخليطهفيوكان،ئقةذلكقبلوكان،سنينبعشرموته

)س!(-
انتهى..يمروهبه

]البيلماني[)4(بنعبدالرحمنبنمحمديرويهحديث:ذلكومن

صامفكأنماالقطر،يومصبيحةصام"منع!ير:النبيعنعمر،ابنعن

!ير.اللهرسولعلىموضوعباطلحديثوهذا.(الدهر")

حاتموأبو،البخاريقالالمناكير،يروي]البيلماني[)6(وابن

ليس:معينبنيحيىوقال.الحديثمنكرهو:والنسائي،الرازي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

914(.)3/المجروحينفيوهو،حبانابنكلامهذا

ونسخة،والميزان،المجروحينمنوالتصويب"احمد"،:الاصلفي

المعلمي.

الاعتدالميزان523(،)1/التهذيبتهذيب91(،)3/عديلابنالكامل

/1(.)632

اثبته.مابوالصو"البيلاني"،:الاصلفي

منعدداذكرنبعدوقال-265(،264)2/المجروحينفيحبانابنرواه

كثرهاذكرناهاالتيالنسخة"تلكواحد:بإسنادالحديثهذاومنهاالاحاديث

617(.)3/الميزانفيالذهبيواورده،"مقلوبةأو،موضوعة

ثبته.ماوالصواب،"البيلاني":الاصلفي

92



)2(:حبانابنوقال.)1(ضعيف:والحميدي،الدارقطنيوقال.بشيء

يجوزلا،موضوعةكلهاحديث[)3(بمئتي]شبيهابنسخةابيهعنحدث

.)4(التعجبوجهعلىإلاذكرهولا،بهالاحتجاج

لهاللهكتبعاشوراء،يومصام"من:حديث]12/2[ذلكومن

.(")سنةستينعبادة

عن،الصائغابراهيمعن،حبيبأبيبنحبيبيرويه،باطلوهذا

كان.[)6(،.].غيرهذاوحبيب.عباسابنعن،مهرانبنميمون

.)7(الاحاديثيضع

الاشر-الكذاب-الكنديدويدبنزكريايرويهحديثذلكومن

صلاةعلىداوم"من:لمجيمالنبيعن،انسعن،الطويلحميدعن

منزورقفيالجنةفيوهوأناكنت،علةمنإلايقطعهاولم،الضحى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ميزان163(،)1/الكبيرالتاريخ917(،-178)6/عديلابنالكامل

617(.)3/الاعتدال

يثبتهولم،معينبنيحيىكلامنقلسبقوقد"ويحى"،:بعدهالاصلفي

المعلمي.

ونسخة264(،)2/المجروحينمنوالتصويب،حديثا""ثمانين:الاصلفي

المعلمي.

264(.)2/المجروحين

شك،بلاموضوع:وقال057(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

الافك"،هذاإلى"فانظر:الذهبيوفال451(،)1/الاعتدالميزانوانطر:

914(.)2/الشريعةتنزيه901(،)2/المصنوعةاللالئ

."حبيبغير":المعلمينسخةوفي،قراءتهامناتمكنلمكلمةالحاشيةفيبعده

)2/الجوزيلابنالموضوعات266(،265-)1/المجروحينانظر:

451(.)1/الاعتدالميزان571(،

03



.")1(العالمينربيزورحتى،نورمنبحرفي،نور

كثير،أبيبنيحيىعنراشد)2(،بنعمريرويهحديثذلكومن

بعدصلى"من:ع!قهاللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعن

عشرةاثنتيعبادةلهعدلن،بشيءبينهنيتكلملم،ركعاتستالمغرب

)س!("ِ
."سنه

والدارقطني:،معينبنويحىأحمد،الامامفيهقالهذاوعمر

:البخاريوقالشيئا.حديثهيساويلاأيضا:أحمدوقال.ضعيف

إلاذكرهيحللا(:]حبان[)ابنوقالجدا)4(،وضعفهالحديثمنكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الجوزيابنطريقهومن315(،314-)1/المجروحينفيحبانابنرواه

المصنوعةاللآلى:وانظر"موضوع"،:وقال415(،)2/الموضوعاتفي

36(.)صالمجموعةالفوائد82(،)2/الشريعةتنزيه35(،)2/

فيالذيانإلىالكتابهذامننسختهحاشيةفياللهرحمهالمعلميأشار

عبداللهأبيهاسمأنوغيرهالتهذيبوفي،خثعمأبيبنعمر:الترمذيجامع

ابن:هوخثعمابيابنانيرىحبانابنلكن،"خثعمابيبنعبداللهبن"عمر

،حبانابنقولعلىجرىلقيمابنفكان،وغيرهلدارقطنيوخطاهراشد،

والدارقطنيويحىاحمدفكلام،الرجلينعلىموزعةالاتيةالجرحوكلمات

هذاعقبالترمذينقلهخثعمأبيابنفيالبخاريوكلامراشد،ابنفيكله

مر.كماواحداراهمافانهحبانابنكلامفاما،الحديث

)2/المجروحينفيحبانوابن)1167(،ماجهبنو)435(،الترمذيرواه

491(،)3/الميزانفيالذهبيوردهو)981(،الاوسطفيوالطبراني83(،

ترجمةفي211()3/أيضاالميزانوفي،اليماميراشدبنعمرترجمةفي

واحدا.رجلاحبانابنوراهما،اليماميخثعمابيبنعبداللهبنعمر

للعقيليالضعفاء155(،)6/الكبيرلتاريخ942(،)2/معينلابنالتاريخ

491(.-391)3/الاعتدالميزان157(،)3/

أثبته.مالصوابو،""عباس:الأصلفي

31



ذئب،أبيوابن،مالكعلىالحديثيضع،فيهالقدحسبيلعلى

)1(.الثقات1[]13/منوغيرهما

بتسليمةركعاتاربعالأحديومصلى"من:حديثذلكومن

كتب،اخرهاالىالرسولم(ءامن>و)الحمد(ركعةكلفيتقرا،واحدة

،صلاةألفركعةوبكل،غزوةوألف،عمرةوألف،حجةالفلهالله

.")2(خندقألفالناروبينبينهوجعل

ورسوله.اللهعلىأجرأهما،واضعهاللهفقبح

كلفييقرا،ركعاتاربعالأحدليلةصلىمن":حديثذلكومن

،مرةعشرةخمس*<احداللههوقل>و،مرة"الكتابفاتحة"ركعة

فيبماوعمل،مر[تعشرالقرانقرأمنثوابلقيامة1يومدله1أعطاه

ويعطيه،البدرليلةالقمرمثلووجههقبرهمنالقيامةيومويخرج،القران

منقصرألفمدينةكلفيلؤلؤ،منمدينة]ألف[)3(ركعةبكلالله

منبيتألفداركلفي،لياقوت1مندارألفقصركلفيزبرجد،

.سرير")4(ألفبيتكلفي،المسك

الالف.علىالأشرالكذابهذاواستمر

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2/38)لمجروحينا

"موضوع"،:وقال424(،-423)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

86(.)2/الشريعةتنزيه05(،)2/المصنوعةاللالىء:وانظر

421(.)2/الجوزيلابنالموضوعاتمنوالتصويب،ألفألف:الاصلفي

وانظر:،مظلمموضوع:وقال421(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

المجموعةالفوائد85(،)2/الشريعةتنزيه05(،-94)2/المصنوعةاللالىء

44(.)ص
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كلفييقرا،ركعاتستالاثنينليلةصلىمن":حديثذلكومن

ويستغقر،حد!(هواللهقل>وعشرين،مرة"الكتابفاتحة"ركعة

وألف،صديقألفئوابالقيامةيوماللهأعطاه،مراتعشرذلكبعدالله

.(1)زاهد"2[/]13والف،عابد

الجويباريعملوهو،غ!يماللهرسولعلىومختلقهواضعهاللهفقبح

الخبيث.

فييقرأركعاتاربعالاثنين[)2(]يومصلى"من:حديثذلكومن

اللههو>قلو،مرة"الكرسي"ايةومرة[لكتاب""فاتحةركعةكل

ذنوبهكفرت،مرة!(الناسبربأعوذفل>و،مرة<*احد

سبعةالقصرجوففي،بيضاءدرةمنالجنةفيقصرااللهوأعطاهكلها،

.")3(ذلكمثلوعر،فمه،ذراعالافثلاثةبيتكلطول،ابيات

هذهمنفيهطويلحديث،ذلكعلىالخبيثالكذابهذاواستمر

يروي[)4(]دجالكذاب،إبراوو!يمبنالحسينعملمنوهو،المجازفات

الاحد،يومصلاةأحاديثالضرلب،هذامنووضع،طاهربنمحمدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

وانظر:"موضوع"،:وقال424(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

ص)المجموعةالفوائد84(،1/)الشريعةتنزيه48(،)2/المصنوعةاللآلىء

.)45

425(،)2/الجوزيلابنالموضوعاتمنوالتصويب"ليلة"،:الاصلفي

المعلمي.ونسخة

شك"،بلا"موضوع:وقال25:ا(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

ئدالفو86(،)2/الشريعةتنزببه05(،)2/المصنوعةاللآلىءوانظر:

45(.)صالمجموعة

الهملمي.نسخةمنوالتصويب،""وقال:الاصلفي
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وليلةالثلاثاء،ويوم،الاثنينوليلة،الاثنينيوموصلاةالاحد،وليلة

.)1(ولياليهالاسبوعأيامسائرفيوهكذا.الثلاثاء

هذهأنبهلتعرفيسيراجزءامنهذكرناوانما،جداواسعبابوهذا

كذبكلها،الباردةالقبيحةالمجازفاتهذهفيهمما،وأمثالهاالاحاديث

من،بالحديثالجهالمنكثيربهااعتنىوقدع!يماللهرسولعلى

.)2(الفقهإلىالمنتسبينمنوكثير،والفقرالزهدإلىالمنتسبين

باردةومجازفات،وركاكةظلمةعليهاالموضوعةوالأحاديث

حديث:مثل،ع!ي!اللهرسولعلىواختلاقهاوضعهاعلى1[]14/تنادت

.نبيا")3(سبعينثواباعطيركعةوكذاكذاالضحىصلىمن"

نوحعمرصلىلوالنبيغيرأنيعلملمالخبيثالكذابهذاوكأن

واحد.نبيثوابيعطلمالسلامعليه

بكللهاللهكتب]وحسبة[)4(بنئةالجمعةيوماغتسل"من:وكقوله

در،منالجنةفيدرجةقطرةبكللهورفع،القيامةيومنوراشعرة

.()"عاممائةمسيرةدرجتينكلبينما،وزبرجد،وياقوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الجوزيلابنالموضوعات:فيتراهإبراهيمبنالحسينعنالكلامهذامثل

/2(.)426

الموضوعات:كتابهفيتراها،الاحاديثهذهمنعدداالجوزيابنساقوقد

/2(417-.)428

)1426(.المطالبسنىو557(،)2/الخفاءكشف:انظر

893(،)2/الجوزيلابنالموضوعاتمنوالتصويب"وخشية"،:الأصلفي

المعلمي.ونسخة

ولقد=،موضوع":وقال4(،00-893)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه
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صيحبنعمرعملمنفهو،واضعهاللهقيح،طويلحديثفيومز

الخبيث.الكذاب

25(،)2/المصنوعةاللآلىء(وانظر"،البرودةحدفيوزاد،وضعهمنأبدع

08(.)2/الشريعةتنزيه
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موضوعا.الحديثكونبهايعرفكليةامورعلىننبهونحن

مثلهايقوللاالذيالمجازفاتهذهأمثالعلىاشتمالهفمنها:

قال"من:المكذوبالحديثفيكقوله،جداكثيرةوهي،ع!يماللهرسول

كللسانالفسبعونلهطائراالكلمةتلكمناللهخلق،اللهالاإلهلا

.")1(لهيستغفرونلغةالفسبعونلسان

كلفي،مدينةالفسبعينالجنةفياعطيوكذاكذافعل"منو

.حوراء")2(الفسبعونقصركلفي،قصرألفسبعونمدينة

أمرين:أحدمنواضعهاحاليخلولاالتيهذهمثالولا

)1(

)2(

والحمق.الجهلغايةفييكونأنإما

!يم.بالرسولالتنقيصقصدزنديقايكون2[]14/انواما

)1/الموضوعاتفيالجوزيوابن85(،)1/المجروحينفيحبانابنرواه

مع،معينبنويحى،حنبلبنلاحمدوقعتمشهورةقصةوفيه34(،32-

في،..عنهما.الحديثهذافروىالرصافةمسجدفيأيديهمبينوقفقاص

الحكاية،نكرلكنه47(،)1/الميزانفيالذهبيأوردهوقد،عجيبةقصة

بوضعها.البكريعبدالواحدبنإبراهيمواتهم

."...شعبانمنالنصفليلةصلىمنعلي"يا:حديثسيأتي

36



فصل

.")1(لهاكللماالباذنجان":كحديث،لهالحستكذيب:ومنها

.داء")2(كلمنشقاءالب!ذنجان"و

لسخرالاطباءجهلة]بعطس[)3(قالهلوهذافإنواضعهما،اللهقبح

منوكثير،الغالبةوالسوداءللحمىالباذنجانأكلولو،منهالناس

وأ،الغنىيفدهلمليستغنيفقيرأكلهولو،شدة)4(إلايزدهالمالامراض

العلم.يفدهلمليتعلمجاهل

.((")صدقفهوالحديثعندالرجلعطسإذا":حديثوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السيوطي:وقال".مختلق"موصوع192(:)4/المعادزادفيالمؤلفقال

الحسنةلمقاصد"،موضوعا-هوبلخ(،)تاريخفيإلالهإسنادعلىأقف"لم

ص)المجموعةالفوائد(،915)صالمرفوعةالاسرار:وانطر،231()ص

121).

وانطر:"موضوع"،:وقال124(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

لمجموعةالفوائد238(،)2/الشريعةتنزيه224(،)2/المصنوعةاللالىء

167(.)ص

رحمهالفقيمحمدالشيخطبعةوفي،تصحيفظنهاو"بوحش"،:الاصلفي

الشيخذلكعلىوتبعهمنه"،!العالملسخرالاطباءأمهريوحنسقاله"لو:الله

الله.رحمهغدةبو

.(125)3/الجوزيلابنلموضوعات192(،)4/المعادزادانطر:

بنو)9065(،الاوسطفيوالطبرانرب)6352(،مسندهفييعلىأبورواه

فيلدارقطنيو)3659(،اكسعبفيوالبيهقي104(،)6/الكاملفيعدي

ص)الحسنةوالمقاصد286(،)2/المصنوعةاللالىءفيكماالافراد،

"باطل"،:وقال268(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنورواه643(،

تنزيه-95(،)8/الزوائد!جمع342(،)2/حاتمبيلابنالعللوانظر:
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بوضعه،يشهدفالحس)1(،سندهالناسبعضصححوإنوهذا،

عندرجلألفمائةعطسولو،عملهيعملوالكذبالعطاسنشاهدلانا

عندعطسوالوو،بالعطاسبصحتهيحكملمع!ي!النبيعنيروىحديث

.تصدقلمزورشهادة

قدس،القلبيرقمباركفانه،بالعدس"عليكم:حديثوكذلك

)2(اص.
نبيا"سبعونليه

يروىإنه:لهوقيل؟الحديثهذاعنالمباركبنعبداللهسئلوقد

.إ)3(؟وعني:فقال.عنك

لكانواحدنبيفيهقدسولو.اليهودشهوةأنهالعدسفيشيءرفع

ئت(>أتعالىاللهسماهوقدنبي؟!بسبعينفكيفالادواء،منشفاء

قرينوجعله،والسلوى1/1[]هالمنعلىاختارهمنعلى61[:]البقرة

.؟العلةلهذهفيهقدسواإسرائيلبنيأنبياءأفترى،والبصلالثوم

)1(

)2(

)3(

224(.)صالمجموعةالفوائد381(،)4/القديرفيض923(،)2/الشريعة

جيدبإسنادمسندهفييعلىابو"رواه113(:)ص:فتاويهفيالنوويقال

."...جر

)3/الكاملفيعديوابن012(،)2/المجروحينفيحبانابنرواه

الكبيرالمعجمفيلطبرانيو)9495(،الايمانشعبفيوالبيهقي1173(،

"موضوع"،:وقال112()3/الموضوعاتفيالجوزيوابن152(،)22/

السلسلة(،161)صالمجموعةالفوائد485(،)صالحسعةالمقاصد:وانظر

51(.)0الضعيفة

فيالجوزيابنطريقهومن1173(،)3/الكاملفيعديابنرواه

...سئلالمباركابنانإبراهيمبنإسحاقعن114(،)3/الموضوعات

.دد
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الغليظة،والرياح،والنفخ،السوداءتهييجمن،فيهالتيوالمضار

.)1(المحسوسةالمضارمنذلكوغير،الفاسدلدمو،النفسوضيق

المنعلىاختاروهالذينوجمعمنالحديثهذايكونأنويشبه

أشباههم.أو،والسلوى

يوموالأرضالسماواتخلقالله"إن:حديثذلكومن

عاشوراء")2(5

.)3(تشبعوا"الطعامعلىاشربو[":وحديث

،المعدةفياستقرارهمنويمنع،يفسدهالطعامعلىالشربفإن

.)4(ذضجهكمالومن

.()"والصواغون،الصباغونالناس"أكذب:حديثذلكومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

5(092،592-4/928)المعادزاد:انظر

571(567-)2/ارموضوعاتفيطويلحديثضمنالجوزيابنرواه

901(،)2/المصنوعةللالىءوانظر:"،وضعهفيعاقليشك"لا:وقال

914(.)2/الشريعةتنزيه

نهوالقداحميمونبنبعبدالله4عاو21(،)2/المجروحينفيحبانابنرواه

512(.)2/الميزانفيالذهبيوأورده.انفردإذابهالاحتجاجيجوزلا

.2(450/)المعادزاد:انظر

345(،292،324،)2/المسندفيحمدو)2152(،ماجهابنرواه

313(،)2/المجروحينفيحبانبنو)255(،مسندهفيوالطيالسي

ترجمة392()6/الكاملفيعديوابن924(،)01/الكبرىفيوالبيهقي

وابن438(،)3/بغدادتاريخفيوالخطيبالكديمي،يونسبنمحمد

فيالذهبيوأوردهيصح"،"لا:وقال406()2/المتناهيةالعللفيالجوزي

:قالثم،نعيمأبيإلىسندهوساق،عديابنطريقمن75(،)4/الميزان
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فيهم،أضعافهغيرهمفيالكذبفإن،الحديثهذايردوالحس

والمنجمين.،والطرقية،والكهان-اللهخلقأكذبفانهم-كالرافضة

الحديثفييزيدالذي"الصباغ"بالمرادأنعلىبعضهمتأولهوقد

وهذا،أصل)1(لهليس،الحديثيصوغالذي"والصواغ"،تزينهألفاظا

باطل.حديثلتاويلبارديمفف

)1(

278(،)2/حاتمابيلابنالعللوانظر:"،نعيمأبيعلىهذاافترى"ومن

98(.)ص:وانظر.""موضوع:وقال()144الضعيفةالاحاديثسلسلة

)1/عديلابنالكاملفيكماسلامبنالقاسمعبيدابوهو:هذامتأول

506(.)2/المتناهيةالعلل،العلمعنهيؤخذلامنصفة154(،

04



فصل

كانلو":كحديث،منهيسخرمماوكونه،الحديثسماجة:ومنها

.")1(أشبعهالاجائعاكلهما،حليمالكانرجلا،الأزز

عنفصلا1/2[]هالفضلاءعنهتصانالذيالباردالسصجمنفهذا

.الانبياءسيد

صارالجوففيصارفإذاداء،والجبندو[ء،"الجوز:وحديث

شقاء")2(.

)1(

)2(

)3(

)4(

ع!ير.اللهرسولعلىواضعهاللهفلعن

")3(ذهب!بوزنهالاشتروهاالحلبةفيماالناسيعلملو":وحديث

5(")4للشيطانمطردةفانه،البقلموائدكمأحضروا":وحديث

باطلانحديثان-الارزيعاني-"فيه262(:)4/المعادزادفيالمؤلفقال

وحديثأ،الحديثهذافذكر."..حدهما:ع!ي!،اللهرسولعلىموضوعان

هوشيخنا:"قال055(:)صالحسنةالمقاصدفيالسخاويوقالاخر،

ص)المرفوعةرالاسر163(،)صالمجموعةالفوائد:وانظر!،موضوع

016(.)2/الخفاءكشف287(،

فيالجوزيوابن304(،)7/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

المصنوعةاللآلىءوانطر:"موضوع"،:وقال116(،115)3/الموضوعات

164(.)صالمجموعةالفوائد236(،)2/الشريعةتنزيه022(،)2/

077(،)2/الكاملفيعديوابن69(،2/)0الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه

نظر:و"،يصجلا":وقال(،181)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن

.(461)صالمجموعةالفوائد،(642)2/المصنوعةاللالىء

في=الجوزيابنطريقهومن186(،)2/المجروحينفيحبانابنرواه
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.")1(الجنةماءمنقطرةعليهاإلاهندباءورقةمن"ما:وحديث

ونقسهباتليلامنهااعكلمنالجرجير،البثلة"بئست:وحديث

عنهاوكقوانهارا،كلوها،انفهفيالجذامعرقوتضرب،تنازعه

ليلا")2(.

علىالبيتأهلكفضلالأدهانعلىالبنفسجدهن"فصل:وحديث

.)3("الخلقسائر

)1(

)2(

)3(

المجموعةالفوائدوانظر:له"،اصل"لا:وقال911(،)3/الموضوعات

165(5)ص

)4/الكاملفيعديوابن8792(،)3/الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه

ابنورواه012(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن4016(،

:وقال911(،)3/الموضوعاتقيكماشاهينابنطريقمنأيضاالجوزي

246(،)2/الشريعةتنزيه44(،)5/الزوائدمجمعوانظر:يصح"،"لا

)905(.الضعيفةالاحاديثسلسلة165(،)صالمجموعةالفوائد

فيالجوزيابنطريقهومن)243(،جرجانتاريخفيالسهميرواه

)6/عديلابنالكامل:وانظر"موضوع"،:وقال121(،)3/الموضوعات

.(166)صالمجموعةالفوائد247(،)2/الشريعةتنزيه2386(،

فينعيمأبوورواه،اللفظبهذا123()3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

والخطيب301(،)2/المجروحينفيحبانوابن402(،)3/الحلية

ومن4023(،)6/الكاملفيعديوابن13(،)7/بغدادتاريخفيالبغدادي

البنفسج"فصل:بلفظ248(-245)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهم

،حبانابنروايةولفط"،الاديانسائرعلىالاسلامكفضلالادهانعلى

هلإفضلنا:عديابنروايةولفط"،الخلقسائرعلى"كفضلي:والخطيب

الاحاديث"هذه:الجوزيابنوقال."،..البنفسجكفضلالناسعلىالبيت

الشريعةتنزيه277(،223،)2/المصنوعةاللآلىء:وانظر"،موضوعةكلها

.(691)صالمجموعةالفوائد،271(،237)2/
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علىالخبزكفضل،البثولسائرعلىالكراث"فصل:وحديث

.")1(الحبوب

.")2(واليسعإلياسطعاموالكرفس"الكماة:وحديث

.")3(اللحمأكلعندفرحةللقلب"ان:وحديث

.")4(الجنةرمانمنبحبةويلقحالارمانمن"ما:وحديث

.(")والبطيخالعنبامتي"ربيع:وحديث

.الخبز")6(معالعنباكلبمداومة"عليكم:وحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"،وضعهفييشك"لا:وقال123(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

الفوائد237(،)2/الشريعةتنزيه223(،)2/المصنوعةاللآلىءوانظر:

.(691)صالمجموعة

قبله.لذيالحديثمنجزءهو

فيالجوزيابنطريقهومن1534(،)4/الكاملفيعديابنرواه

)5614(،الشعبفيلبيهقيو،"موضوع":وقال131(،)3/الموضوعات

.226()2/المصنوعةاللآلىء:وانظر

فيالجوزيابنطريقهومن2287(،)6/الكاملفيعديابنرواه

المصنوعةاللآلىءنظر:و،يصح""لا:وقال59(،-49)3/الموضوعات

.(915)صالمجموعةالفوائد،2(90)2/

وانظر:"موضوع"،:وقال99(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

الاحاديثسلسلة235(،)2/الشريعةتنزيه021(،)2/المصنوعةاللالىء

)155(.الضعيفة

فيالجوزيابنطريقهومن1778(،)5/الكاملفيعديابنرواه

اللالىءوانظر:"موضوع"،:عديابنوقال101(،)3/الموضوعات

ص)المجموعةالفوائد235(،)2/الشريعةتنزيه211(،)2/المصنوعة
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5داء")1(سبعينمنشفاءفانه،بالملح"عليكم:وحديث

)3("مثلهاالداء2([)]منمنهاللهأخرجبقشرهافولةاكلمن":يثوحد

واضعه.اللهلعن

ماادمبنوايعلمولو،صديقيفانهالديكتسبوالا1[]16/":وحديث

.")4(بالذهبولحمهريشهلاشترواصوتهفي

.(سحر")ولاشيطانتقربهلمأبيضديكااتخذمن":وحديث

فيورجلاه،العرشتحتمطويةعنقهديكالله"إن:وحديث

.")6(التخوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2/المصنوعةاللآلىءنظر:و201(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

161(.)صالمجموعةئدالفو243(،)2/الشريعةتنزيه211(،

.ومصادرهالمعلمينسخةمنوهي،الاصلفيليست

)4/الكاملفيعديوابن015(،)2/المجروحينفيحبانابنرواه

"ليس:وقال111(،-011)3/الموضوعاتفيالجوزيوابن1573(،

626(.)صالحسنةالمقاصد:وانظر"،بصحيح

فيالجوزيابنطريقهومن41(،)2/المجروحينفيحبانابنرواه

)2/المصنوعةءاللالى:وانظر،"موضوع"ةلوقا،(133)3/الموضوعات

.(172)صالمجموعةالفوائد924(،)2/الشريعةتنزيه227(،

منعدداساقأنبعدوقال13(،ه)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

وانظر:"،صحيحشيءفيهاليسالاحاديث"هذه:البابهذافيالاحاديث

المجموعةالفوائد025(،)2/الشريعةتنزيه)5177(،للبيهقيالايمانشعب

172(.)ص

فيالجوزيابنطريقهومن0183(،)5/الكاملفيعديابنرواه

:البابفيالاحاديثمنعدداساقأنبعدوقال913()3/الموضوعات
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"إذاواحدا:حديثماإلا،كذبالديكأحاديثفكل:وبالجملة

.ملكا(")2(راتفانها،4فضرمناللهفاسالوا،[)1(]الديمةصياحسمعتم

)1(

)2(

مجمع792(،)4/للحاكمالمستدر)ث:وانظر!،موضوعةكلهاأحاديث"هذه

918(،)1/الشريعةتانزيه06(،)1/المصنوعةاللالىء018(،)4/الزوائد

)015(.الصحيحةالاحاديثسلسلة457(،-456)صالمجموعةالفوائد

.مصادرهمنوالتصويب،الديك:الاصلفي

)6857(.ومسلم)3033(،البخاريرواه
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فكل،بينةمناقضةالسنةيهجاءتلماالحديثمناقضةومنها:

حق،ذمأو،باطلمدحأو،عيبأو،ظلمأوفساد،علىيشتملحديث

.بريءمنهع!يماللهفرسول،ذلكنحوأو

كلنووأحمد،محمداسمهمنمدحأحاديث:البابهذاومن

.النار)1(يدخللم،الاسمبهذايسمىمن

بالاسماءمنهايجارلاالنارأن:دينهمنمعلومهومامناقضوهذا

.لاعمالوبالايمانمنهاالنجاةوانما،والالقاب

]بها[)2(النارمنالنجاةعلقتكثيرةأحاديثم:البابهذاومن

.الحسناتصغارمنتكونأنوغايتها،ذلكفعلمنتمسلانهاو

لمن[)3(]النجاةضمنإنمانهو،ذلكخلافلمجمدينهمنوالمعلوم

التوحيد.حقق

)1(

)2(

)3(

"قال21(:)صلإفادةوالتنكيتفيهماتابنقالوقد،قليلبعدستأتي

تقيالحافظقالبل،حديثبهلتسميةفضلفييصحلم:سيرتهفيالشافعي

".موضوعفهوفيهوردماكل:الحرانيالدين

المعلمي.نسخةمنوهي،الاصلفيليس

الاصل.فيليستزيادة
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فصل

بمحضر،ظاهراأمرافعلانه!ييه2[]16/النبيعلىيدعىأن:ومنها

يزعم]كما[)1(يفعلوهولمكتمانهعلىاتفقوانهمو،كلهمالصحابةمن

عنهاللهرضيطالبابيبنعليليدأخذ!ييه"أنه:الطوائفأكذب

بينهمفأقامه،الوداعحجةمنراجعونوهم،كلهمالصحابةمنبمحضر

،بعديمنوالخليفة،وأخيوصعيهذا:قالثم،الجميععرفهحتى

.وأطيعوا")2(لهفاسمعوا

الكاذبين.علىاللهفلعنة،وتغييرهذلككتمانعلىالكلاتفقثم

والناسالعصر،بعدلهردتالشمس"أن:روايتهموكذلك

.يشاهدونها")3(

)1(

)2(

)3(

المعلمي.نسخةمنأثتبهوالذيقراءتها،منأتمكنلمكلمةالاصلفي

علئاوأن،لعلي!يخميمالنبيمؤاخاةفيالاحاديثمنعدداالجوزيابنساق

كتابه:فيوذلكبوضعها،وحكمغ!يم،لنبيبعدالوصيهوعنهاللهرضي

فيتيميةابنالإسلامشيخوقال147(،401،501،)2/الموضوعات

هذاويعد.موضوعةكلهالعليالمؤاخاةأحاديث361(:)7/السنةمنهاج

المسالةهذهحولواكاذيبهمالرافضةشبهاتعلىللردمهفامرجعاالكتاب

منهوانظر،الناسمنكثيرابهاضلواوبسببهاضلواالتيالمسائلمنوغيرها

111-)9/الزوائدمجمع361(،32/7-927،028-353،)4/

352(.)351-الضعيفةالسلسلة112(،

فيالجوزيابنطريقهومن327(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

الجورقانيورواه"،شكبلاموضوع":وقال(،012-911)2/الموضوعات

مجمع:وانظر8(،)2/الاثارمشكلفيلطحاويو158(،)1/الاباطيلفي

017(،)3/الاعتدالميزان168(،)8/السنهمنهاج792(،)8/الزوائد

المجموعة-الفوائد378(،)1/الشريعةتنزيه336(،)1/المصنوعةاللآلىء
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اشتهار،اعظمهذايشتهرولا

[)1(.عميس

سماء]إلايعرفهولا

)1(

035(.)ص

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"،سلمةم":الاصلفي
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فصل

أنهعلىبطلانهفيدل،نفسهفيباطلاالحديثيكونانومنها:

ع!يو.الرسولكلاممنليس

تحتالتيالأفعىعرقمنالسماءفيالتي"المجرة:كحديث

.")1(العرش

رضيوإذا،بالفارسيةالوحيأنزلتعالىاللهغضب"إذا:وحديث

.)2("بالعربئةأنزله

القملوإلقاء،الفارسؤر:النسيانتورثخصال"ست:وكحديث

التقاحواكلالعلك،ومضغالراكد،الماءفيوالبولالنار،في

")3(....الحامض

)1(

)2(

)3(

)1/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيب06(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

"لا:وقال902(،)1/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن44(،

)1/الزوائدمجمع:وانظر2013(.)4/العظمةفيالشيخوأبويصحثث،

تنزيه85(،)1/المصنوعةاللآلىء053(،)2/الاعتدالميزان135(،

.(091)1/الشريعة

فيالجوزيابنطريقهومن0167(،)5/الكاملفيعديابنرواه

بالعربية،أنزلهغضبإذا":وفيه،"موضوع":وقال(،157)1/الموضوعات

تنزيه11(،)1/المصنوعةاللآلىءنظر:و".بالفارسيةأنزلهرضيواذا

.(136)1/الشريعة

فيالجوزيابنطريقهومن622(،)2/الكاملفيعديابنرواه

والقاءالفأر،سؤر:النسيانمن"ست:ولفظه091(،)3/الموضوعات

كلو،العلكومضغالقطار،وقطعالراكد،الماءفيوالبول،حيةوهيالقملة

المصنوعة=اللالىء:وانظر،"موضوع":وقالالذكر"اللبانذلكويحل،لتفاح
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.(")1(النسيانتورثالقفا1[]17/على"الحجامة:وجديث

يورثفانه،المشمسبالماءتغتسلىلاحميراء)2("يا:وحديث

.")3(البرص

كذبفهو"الحميراء".ذكراوحميراء""يافيهحديثوكل

كذايورثفانه،الطينتأكليلاحميراء،"يامثل:)4(،مختلق

)1(

)2(

)3(

)4(

24(.0)2/الشريعةتنزيه253(،)2/

فيالشوكانيوقال892(،)صالحسنةالمقاصدفيكما،الديلميرواه

المعادزاد:وانظر."بالوضعمتهمإسناده"في263(:)صالمجموعةالفوائد

/4(52-.)53

،بحمرةبياضهاالمشربالبيضاءالمرأةوهيحمراء،تصغيرالحميراء:

عائشةبهاوالمراد168(،)2/النبلاءأعلامسير13(،)2/المحيطلقاموس

عنها.تعالىاللهرضي

فيالجوزيابنطريقهومن75(،)3/المجروحينفيحبانابنرواه

كماالطبكتابفينعيمبوو.يصح""لا:وقال358(،)2/الموضوعات

وقال129(،)3/الكاملفيعديوابن5(،)2/لمصنوعةاللالىءفي

فيه:حديثكلإن:قيل"وقد167(:)2/النبلاءأعلامسيرفيالذهبي

يورثفانهياحميراءتفعلي"لاذلك:...وهىويصح،لمياحميراء،

عندوهو."ياحميراء"لفظةبدون)3(سننهفيالدارقطنيورواه".البرص

عمرعناثرفيهذاوجاءأنس،حديثمن176()2/الضعفاءفيالعقيلي

الزوائدمجمع:وانظر)4(،سننهفيالدارقطنيرواهموقوقا،عنهاللهرضي

إرواء8(،)صالمجموعةالفوائد96(،)2/الشريعةتنزيه214(،)1/

05(.)1/الغليل

شطر"خذو:حديثذكرأنبعد51()صالإجابةفيالزركشيقال

كان:فقالذلك؟عناللهرحمهكثيرابنالحافظشيخنا"سألت.":..دينكم

فيه=حديثكل:يقولتعالىاللهرحمهالمزيالحجاجأبوالدنياحافطشيخنا

05



.(1)"اوكذ

.[لحميراء")2(عندينكمشطر"خذوا:وحديث

اليهودفليلعنبه،يتصدقماللهيكنلم"من:وحديث

)1(

)2(

كثير:ابنقال.النسائيسننفيالصومفيحديثماإلاباطلالحميراءذكر

نااتحبين"ياحميراء:حديثذكرثمايضا،النسائيسننفياخروحديثما

مستدركهفيالحاكموروى.صحيحواسناده:قالثم."..إليهمتنظري

عائشة،فضحكت،المؤمنينامهاتبعضخروجع!ييهالنبي"ذكر:حديث

منوليتإن:فقالعليإلىالتفتثم،أنتتكونيألاياحميراءانطري:فقال

فيحجرابنلحافطوقالالاسناد"."صحيح:وقالبها([فارفقشيئاامرها

"ولم:"إليهمتنظريأنأتحبين"ياحميراءحديثذكرأنبعد355()2/الفتح

اعلامسيرفيالذهبيوقال.هذا"قيإلاالحميراءذكرصحيححديثفيار

يصج".لم"ياحميراء":فيهحديثكلإن:قيل"وقد167(:)2/النبلاء

185(.)صالتحديثوانطر:

وقال،"يصج"لا:وقال918(-188)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

موضوعةأحاديث-لطينفىيعني"ورد-903(:)4/المعادزادفيالمؤلف

الطينفيحديثوكل."،."ياحميراء.:حديث...مثلشيءمنهايصجلا

)4/الاعتدالميزانوانطر:.عتي!"اللهرسولعنلهصلولايصجلافانه

الفوائد258(،)2/الشريعةتنزيه924(،)2/المصنوعةاللآلىء412(،

.(183)صالمجموعة

:وقال،يعرفهفلمالمزيالحجاجأباالحافظشيخناعنه"سالت:كثيرابنقال

منهو:الذهبيعبداللهبوشيخناوقاللان،إلىسندعلىلهأقفلم

وقال017(،)صالطالبتحفةإسناد".لهايعرفلاالتيالواهيةالاحاديث

الحديثكتبمنشيءفيرأيتهولاإسنادا،لهأعرف"لاحجر:ابنالحافظ

ورأيته،خرجهمنيذكرولمر"م"حمادةفيذكرهالاثيرابننهايةفيإلا

ص)الحسنةالمقاصدفيكذا."..لفظهبغيرلكنالفردوسكتابفيأيضا

993(.)صالمجموعةئدالفو:وانظر375(،)1/الخفاءوكشف321(،
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.(1)"رىلنصاا

.أبداالصدقةمقامتقوملااللعنةفان

احمداسمهكانمنالنارادخللااننفسيعلى"اليت:وكحديث

ومحمد")2(.

هوكان-بهتبركامحمذا-فسماهمولودلهولد"من:وكحديث

.)3("الجنةفيوالولد

منهحبلتإنينويوهو،زوجتهمندنامسلممن"ما:وكحديث

.ذكزا")4(ولذااللهرزقهإلا،محمذايسميه

.(كذب)كلهجزءذلكوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بغدادتاريخفيالبغداديوالخطيب1517(،)4/الكاملفيعديابنرواه

094(-948)2/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن258(،)1/

)2/الاعتدالميزانوانظر:يصح"،"لا:وقاللنصارى"،"وعندهوليس

)65(.المجموعةالفوائد75(،)2/المصنوعةاللالىء486(،

له"،اصل"لا:وقال241(،-024)1/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

تنزيه501(،)1/المصنوعةاللالىء313(،)2/الاعتدالميزان:وانظر

471(.)صالمجموعةالفوائد(،173)1/الشريعة

البابهذافي"روي:وقال241(،)1/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

تنزيه501(،)1/المصنوعةاللالىءوانظر:يصح"،مافيهاليساحاديث

471(.)صالمجموعةالفوائد(،173)1/الشريعة

)1/المصنوعةاللآلىء:وانظر242(،)1/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

.(174)1/الشريعةتنزيه(،601

تنزيهفيكمابكيربناحمدبنللحسينحمد"ومحمداسمهمن"جزءلعله

حديئما-24(0)1/الموضوعاتفيالجوزيابنساقوقد173(،)1/الشريعة
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فصل

كلامعنفضلاالانبياء،كلاميشبهلا)1(كلامهيكونأنومنها:

عنيخطتىوما>:تعالىاللهقالكما،يوحىوحيهوالذيجميماللهرسول

وحيإلانطقه:أي4[،3-:لنجم1*<يوحئوشإلاهوإن!لموى

الصحابة.كلاميشبهلابل،الوحييشبهلامماالحديثفيكون،يوحى

[1712/والماء،الطضرةإلىالنظر:البصرفيتزيدثلاثة":كحديث

.)2("الحسنوالوجه،الجاري

بنسعيدبل،عباسوابنهريرةأبوعنهيجلمماالكلاموهذا

ومالك.أحمدبل،والحسنالمسيب

.لبصر")3(1يجلوالحسنالوجهالىالنظر":وحديث

الزنادقة.بعضوضعمنونحوهوهذا

اللهفان[لشود،والحدق،الملاحبالوجوه"عليكم:وحديث

)1(

)2(

)3(

التحديثفيكمامطبوعالجزءوهذاهذا،أحمدبنالحسينطريقمنالبابفي

173(.)ص

مج!.إليهالمنسوبالكلام:ي

صبهانخبارفينعيمبوو286(،)4/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

"،"باطل:وقال254(،-253/)1الموضوعاتفيالجوزيوابن،366()2/

الاحاديثسلسلة،2(1/00)الشريعةتنزيه،(1/161)المصنوعةاللآلىءوانطر

.(134)الضعيفة

فيالجوزيابنطريقهومن225(،)3/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

تنزيه،(1/411)المصنوعةاللآلىء:وانطر،(532-1/252)الموضوعات

.(1/971)الشريعة
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?)1(ِ
.)2(بالنار"مليحايعذبانيستحي

الخبيث.واضعهعلىاللهفلعنة

.)3("عبادةالجميلالوجهالىالنظر":وحديث

.")4(يمنالزرقة":وحديث

رؤوسهم،في([)]بالصلعةالذنوبمنقوماطهراللهان":وحديث

.(")6(لأولهمعليانوا

.)7("الجذاممنامانالأنففيالشعر"نبات:وحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنلتصويبو"،يستحي"لا:الاصلفي

الجوزيابنطريقهومن382(،)7/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

اللالىءوانطر:"موضوع"،:وقال025(،924-)1/الموضوعاتفي

ص)المجموعةالفوائد174(،)1/الشريعةتنزيه113(،)1/المصنوعة

.)218

عنهسئل:القيمابن"قال355(:)صالمرفوعةالاسرارفيالقاريقال

الصلاةعليهاللهرسولعلىباطلكذبهذا:فقال-تيميةابنيعنيشيخنا-

".الموضوعاتمنهوبل،صحيحبإسنادحديروهلم،والسلام

المجروحينفيحبانابنورواه،الزهريعن)947(مراسيلهفيداودأبورواه

"لا:وقال251(،)1/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن164(،)2/

002(،)1/الشريعةتنزيه114(،)1/المصنوعةاللالىءوانطر:يصح"،

)217(.الضعيفةالاحاديثسلسلة

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"بالطاعة"،:الاصلفي

بنطريقهومن"باطل"،:وقال702(،)1/الكاملفيعديابنرواه

،(121)1/المصنوعةاللآلىء:وانطر261(،)1/الموضوعاتفيالجوزي

474(.)صالمجموعةالفوائد175(،)1/الشريعةتنزيه

=592(،)4/الضعفاءفيوالعقيلي125(،)3/المجروحينفيحبانابنرواه
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.شيء)1(ذامؤمنيا:فقالحنبلبناحمدالامامعنهسئلوقد

موضعفيوجعله،حسنماواسما،حسنماوجهااللهاتاه"من:وحديث

.")2(خلقهفياللهصفوةمنفهو،شائنغبر

الامراو،عليهمالثناءأو،الوجوهحسانذكرفيهحديثوكل

فكذب:تمسهملاالنارأنأو،منهمالحوائجالتماسأو،إليهمبالنظر

.)3(مفترىوافك،مختلق

"اذا:حديثالبابفيشيءوأقرب،كثيرةأحاديثالبابوفي

.")4(الاسمحسن[لوجهحسنفابعثوهبريدااليبعثتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)13/بغدادتاريخفيالبغداديوالخطيب785(،)2/الكاملفيعديوابن

265(،،262،264)1/الموضوعاتنرالجوزيابنطريقهمومن141(،

الفوائد99(،)5/الزوائدمجمعوانطر:.صحة"لهليس"حديث:وقال

475(.)صالمجموعة

شيء".ذامن"ليس:وفيها267(،)1/الجوزيلابنالموضوعات

وانطر:يصج"،"لا:وقال247(،)1/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

)1/الشريعةتنزيه111(،)1/المصنوعةاللالىء491(،)8/الزوائدمجمع

.(473)صالمجموعةالفوائد،(991

122(.)صبعدهسيأتيماومع،سبقمامعانظر

ابنوردهو891(،)همسندهفيوالبزار1(،ه8)3/الضعفاءفيالعقيليهرو

)4/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال248(،)1/الموضوعاتفيالجوزي

راشدبنعمرالطبرانيإسنادوفي،الاوسطفيوالطبرانيالبزاره"رو47(:

البزاروطرق،ثقاترجالهوبقية،الائمةجمهوروضعفه،العجليوثقه

المصنوعةاللالىءوانطر:)1186(،السلسلةفيالالبانيوصححه"،ضعيفة

02(.0)1/الشريعةتنزيه(،121)1/
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وذكر.)1(الحديثيضع:حبانابنقال،راشدبنعمروفيه1[]18/

.")2(الموضوعات"فيالحديثهذاالفرجأبو

كانإذا:قولهمثل،وكذاكذاتاريخالحديثفييكونأن:ومنها

انكسف"اذا:الأشرالكذابكقول.وكيتكيتوقعوكذا،كذاسنة

فيانكسفوإذا،السلطانوشغل،والقتالالبلاءكان،المحرمفيالقمر

.1()"...وكذاكذ[كانصقر

كلها.الشهورفيالكذابواستمر

.كذبكلهاالبابهذاحاديثو

)1(

)2(

)3(

.(2/38)وحينلمجرا

248(.)1/الجوزيلابنالموضوعات

فييشك"لا:وقال702(،-602)1/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

178(،)1/الشريعةتنزيه83(،)1/المصنوعةاللالىءنظر:و"،وضعه

.(101)ص:نظرو046(،)صالمجموعةالفوائد
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فصل

وأليق،أشبهوالطرقيةالأطباءبوصفالحديثيكونأن:ومنها

.)1(الظهر"تشد"الهريسة:كحديث

.)2(الجسد"يوهنالسمككل":وكحديث

البيضياكلأنفامره[لولد؟قفةع!ي!لنبي1إلىشكاالذي":وحديث

.1()"والبصل

قوةفاعطيتفاكلتها،الجنةمنبهريسةجبريل"أتاني:وحديث

.()4"[لجماعفيأربعين

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/بغدادتاريخفيالبغداديوالخطيب45(،)4/الضعفاءفيالعقيليرواه

915(،-157)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن927(،

"موضوع"،:وقال"،الليللقيامظهريلتشدالهريسةجبريل"أطعمني:وعنده

شيء".البابهذافييصحلاجزء،ذلكفيصنف"قد:الموصليوقال

ص)التحديث-913(،137)صوالإفادةالتنكيت453(،)صالمغني

.)164

:وقالالجسد"،"يذهب:وفيه(،155)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

الجسد"."يذيبولعله،معناهفيولاإسنادهفيلابشيءليسحديث"هذا

الفوائد923(،)2/الشريعةتنزيه233(،)2/المصنوعةاللالىءنظر:1و

الحسد"."يذهبصوابهانالمعلميالشيخواستطهر175(.)صالمجموعة

"،موضوعانهيشك"لا:وقال803(،)2/المجروحينفيحبانابنهرو

اللالىءنظر:و156(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن

252(.)2/الشريعةتنزيه233(،)2/المصنوعة

فيالجوزيابنطريقهومن9115(،)5/الكاملفيعديابنرواه

)2/المصنوعةاللالىء:وانظر،""موضوع:وقال158(،)3/الموضوعات

سلسلة=176(،)صالمجموعةالفوائد253(،)2/الشريعةتنزيه236(،
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.)1("الحلاوةيحبحلو"المومن:وحديث

والكافر،حلوي"المومناخر:بلفطالاشر،الكذابورواه

")2(.خمري

.)3(الدود"يقتلفانه،الريقعلىالتمر"كلوا:وحديث

.التمر")4(نفاسهنفينساءكم"أطعموا:وحديث

مرارةعنهاللهصرف،حلوةلقمةأخاهلقم"من:وحديث

.(")الموقف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1686(.الضعيفةالاحاديث

تاريخفيديالبغدالخطيبورواه)1612(،العمالكنزفيكماالديلميرواه

162-)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن113(،)3/بغداد

يصح"."لا:وقال"...يحبحلوالمومن"قلب:بلفظ163(

كشف685(،)صالحسنةالمقاصدله"،أصللا"باطلحجر:ابنقال

292(.)2/الخفاء

فيالجوزيابنطريقهومن9002(،)5/الكاملفيعديابنرواه

)2/المصنوعةاللالىءنظر:ويصح"،"لا:وقال172(،)3/الموضوعات

.(018)صالمجموعةالفوائد24(،0)2/الشريعةتنزيه243(،

الجوزيابنطريقهومن261(،)8/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

)5/الزوائدمجمعنظر:ويصح"،"لا:وقال176(،)3/الموضوعاتفي

سلسلة181(،)صالمجموعةالفوائد024(،)2/الشريعةتنزيه98(،

)234(.الضعيفةالاحاديث

ابنطريقهومن86(،85-)4/سدادبةتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

وانظر:يصح"،"لا:وقال018(،-917)3/الموضوعاتفيالجوزي

.(182)صالمجموعةالفوائد246(،)2/المصنوعةاللآلىء
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فغسلها،والبولالغائطمجرىمنلقمةأخذ"من:وحديث]18/2[

.")1(لهغفراكلها،ثم

.")2(البركةيذهبالطعامفيالنفخ":وحديث

مناللهذكر:وليقل،عليفليكلأحدكماذنطنت"اذا:وحديث

)3(..بر

.بحير"ليد

كذب.فهوالاذنطنينفيحديثوكل

)1(

)2(

)3(

الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن)0675(،مسندهفييعلىبوهرو

)2/العاليةالمطالبفيحجرابنوعزاه"موضوع"،:وقال591(،)3/

تنزيه255(،)2/المصنوعةاللآلىء:وانظر،مسندهفيمنيعبنلاحمد326(

.(581)صالمجموعةالفوائد،(142)2/الشريعة

وضعه:النقاش"قال:وقال391(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

بورودتعقبففيه254(،)2/المصنوعةللالىء:وانظر"،الحارثبنعبدالله

لاحمدالمسندفي"والشرابالطعامفيالنفخعنعذيماللهرسول"نهى:حديث

الفوائد258(،)2/الشريعةتنزيه)1887("،والترمذي357(،)1/

157(.)صالمجموعة

فيالجوزيابنطريقهومن261(،)4/الضعفاءفيالعقيليرواه

الصغيرالمعجمفيوالطبراني"موضوع"،:وقال266(،)3/الموضوعات

وقال3124(،)4/الاستاركشففيكمامسندهفيوالبزار)4011(،

واسنادوالبزار،الطبراني"رواه138(:)01/الزوائدمجمعفيالهيثمي

لابن58()صلافهامجلاءفيالقيمابنوعزاهحسن"،الكبيرفيالطبراني

وهومحمدبنمعمربهتفردالحديثوهذا.سندهوساقصحيحهفيخزيمة

ئدالفو635(،)3/الاعتدالميزان:وانظر،بوضعهبعضهمحكملذامتروك

السيوطيتعقب:وانظر"،موضوعهو:"قيل:وفيه224(،)صالمجموعة

صحةإلى993()1/القديرفيضفىالمناويوأشار285(،)2/اللالىءفي

بوضعه.الحكمفيالجوزيابنوتعقبالمتن

95



فصل

العقل،اللهخلق"لما:كقوله،كذبكلها"العقل"أحاديث:ومنها

خلقاخلقتما:فقالفادبر،ادبر،:لهقالثم،فاقبل،أقبل:لهقال

.")1(أعطيوبك،اخذبك،منكعلياكرم

قلوب]التقوى[)2(ومعدن،معدنشيء"لكل:وحديث

")3(.العارفين

إلايجزىوما،والجهادالصلاةاهلمنليكونالزجلإن":وحديث

.")4(عقلهقدرعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

ترجمة14()6/الكاملفيعديوابن175(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

بنو)4645(،الايمانشعبفيالبيهقيطريقهومن،عيسىبنالفضل

شيءفيهوليس،يصح"لا:وقال272(،)1/الموضوعاتفيالجوزي

الاعتدالميزاننظر:و"موضوع"،:قالانهأحمدالامامعنونقل"،يثبت

الفوائد2(،30)1/الشريعةتنزيه(،912)1/المصنوعةاللالىء356(،)3/

.(478-477)صالمجموعة

)1/الجوزيلابنالموضوعاتمنلتصويب1و"النفوس"،:الاصلفي

المعلمي.ونسخة268(،

فيالجوزيابنطريقهومن11(،)4/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

ميزانفيالذهبيوردهويصح"،"لا:وقال268(،)1/الموضوعات

فيالشوكانيونقل"،الشهابمسندمن"نقلته:وقال424()2/الاعتدال

الاسرار:وانظر"موضوع".:قالأنهالذهبيعن475()صالمجموعةئدالفو

ماو،الاعتدالوميزان،الاصلفي"العارفين":ولفظة143(،)صالمرفوعة

".العاقلين"ففيهاالمجموعةوالفوائد،الموضوعات

فيالجوزيابنطريقهومن97(،)3/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

معين-بنيحىببطلانهوجزميصح"،"لا:وقال926(،)1/الموضوعات
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)1(،عبدالغنيالحافظسمعت:قال،الصوريحدثنا:الخطيبقال

أولهم:أربعةوضعه،العقلكتاب"إن:الدارقطني]قال[)2(:يقول

غيرباسانيد]فركبهالمحبر،بنداودمنهسرقهثم،ربهعبدبنميسرة

ثم،اخرباسانيدفركبهرجاء،أبيبنعبدالعزيزوسرقه،ميسرةأسانيد

.اخر)3([")4(باسانيدفاتى،السجزيعيسىبنسليمانسرقه

وهو،الكذابالمحترق(]لداود[)"العقل"كتابيريد:قلت

.)6(

سمر.

قاله،حديثالعقلفييصحلاالازدي:أبوالفتحوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تنزيه125(،)1/المصنوعةاللالىءوانطر:،التاريخفيالخطيبنقلهكما

475(.)صالمجموعةالفوائد،(175)1/الشريعة

المعلمي.نسخةمنوالتصويب"،عبدالغني"ابن:الأصلفي

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"إن"،:الاصلفي

اخر"،باسانيدالسجزيعيسىبنسليمانوسرقهباسناد،"وركبه:لاصلفي

الجوزيلابنوالموضوعات036(،935-)8/دبغدتاريخمنوالتصويب

/1(.)277

الجوزيابنطريقهومن935(،)8/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

277(.)1/الموضوعاتفي

خطاهوهو،للأودي:الاصلفي

كماهذاالعقلكتابأحاديثمنعددامسندهفيسامةابيبنالحارثورد

رقمالحديثمن13()3/حجرابنللحافظالعاليةالمطالبفيتراها

"وهي:الاحاديثهذهيسوقأنقبلحجرابنالحافطوقال2771(-)2742

بنداودهو:العقلكتابوصاحبشيء"همنهايثبتلاكلهاموضوعة

)1/لمجروحين:فيهذاكتابهوخبرترجمته،البصريقحذمبنالمحبر

"ليته:وفيه02(،)2/لالاعتدميزان101(،)3/عديلابنالكامل192(،

".يصنفهلم
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أعلم.والله،)3(حبان[)2(]ابنحاتمبوو،(1)العقيلي[1/]91جعفرابو

)1(

)2(

)3(

شيئا".المتنهذافييثبت"ولا:قالالعقيليانوفيه175(،)3/الضعفاء

ثبته.ماوالصواب،وابن:الاصلفي

خبرا!ك!ييهالنبيعنأحفط"لست04(:)صحبانلابنالعقلاءروضةفي

173(.)صالتحديث95(،)صالمرتابجنة:وانظر،"العقلفيصحيحا
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فصل

ولاكذبكلها،وحياتهالخضرفيهاذكرالتيالاحاديث:ومنها

واحد.حديثحياتهفييصح

ورائهمنكلامافسمعالمسجدفيكانع!يماللهرسول"أن:كحديث

.الخضر")1(هوفاذاينظرونفذهبوا

.")2(عامكلوالياسالخضر"يلتقي:وحديث

والخضر...")3(وميكائيلجبريلبعرفة"يجتمع:وحديث

طويل.مفترىالحديث

أحالمن:فقال؟باقوأنه،الخضرتعميرعنالحربيإبراهيمسئل

.)4(شيطانإلاالناسبينهذاألقىوما،منهينتصفلمغائبعلى

كيف:فقالاحياء؟هماهلوإلياسالخضر،عنالبخاريوسئل

اليومهوممنسنةمئةرأسعلىيبقىلا":ع!يمالنبيقالوقد،هذايكون

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالجوزيابنطريقهومن8302(،)6/الكاملفيعديابنرواه

اللالىءفيكماالنبوةدلائلفيلبيهقيو903(،803-)1/الموضوعات

233(.)1/الشريعةتنزيه:وانظر165(،)صالمصنوعة

الضعفاءفيلعقيليو"منكر"،:وقال074(،)2/الكاملفيعديابنرواه

اللالىءنظر:و311(.)1/الموضوعاتفيالجوزيوابن225(،)1/

234(.)1/الشريعةتنزيه(،166)1/المصنوعة

)1/المصنوعةاللآلىء:وانظر312(،)1/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

235(.)1/الشريعةتنزيه(،167

الإصابةفيكماالخضرفيجمعهالذيكتابهفيالمناديابنإبراهيمعنحكاه

/2(-003.)103
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.(أحدأ()1لأرض1ظهرعلى

قتلكمنلبشرجعلناوما>فقرأ:؟الائمةمنغيرهذلكعنوسئل

.34[:]الانبياءالفد(

لوجبحياالخضركانلو:فقالتيميةابنالاسلامشيخعنهوسئل

قالوقد]91/2[،منهويتعلميديهبينويجاهدع!،النبييأتيانعليه

.")2([لارضفيتعبدلاالعصابةهذهتهلكإنللهم"1:بدريومع!يمالنبي

ابائهمسماءوباسمائهممعروفينرجلاعشروثلاثةمئةثلاثوكانوا

حينئذ؟)3(الخضركانفأين،وقبائلهم

بباقليسالخضرنعلىوالدليل)4(:الجوزيابنالفرجأبوقال

العلماء،منالمحققينواجماع،والسنة،القران:أشياءأربعةالدنيافي

.والمعقول

]الانبياء:الفد(قبلكمنلبشرجعلناوما>:تعالىفقولهالقرانأما

.خالداكانالبقاءدامفلو34[

مئةرأسعلىفانهذهليلتكم"ارايتكم:حديثفذكرالسنةماو

متفقأحد"[ليومهوممنالأرضظهرعلىيبقىلاسنة

)11

)2(

)31

)41

البخاريرواهوالحديث103(،)2/الاصابةفيحجرابنالبخاريعنأورده

)6426(.ومسلم)116(

)4563(.مسلمرواه

01(.0)27/الفتاوىمجموعانظر

شرحفيالمنتظرعجالة:كتابهفي،الجوزيابنعنالطويلالنقلهذالعل

11/والنهايةالبداية315(،314-)1/الموضوعاتنظر:والخضر،حال

992(.)2/حجرلابنالاصابة:وانظر033(،
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)1(.عليه

موتهقبلجم!ي!اللهرسولقال:قالجابر،عن"مسلم"صحيحوفي

.")2(حئةيومئذوهيسنةمئةعليهايأتيمنفوسةنفسمنما":بقليل

".)3(

،ماتالخضرأن،الرضاموسىبنوعلي،البخاريعندكرلم

النبيقالوقد،ذلكيكونكيف:فقال،حياتهعنسئلالبخارينو

ظهرعلىممنيبقىلاسنةمئةراسعلىفانهذهليلتكم"ارأيتكم:جم!ي!

.)4(احد"الأرض

الحربي،إسحاقبنإبراهيم:ماتالخضرإنقالوممن:قال

قوليقبحالمناديابنوكان.إمامانوهما،المناديابنالحسينبوو

حي.إنه:1[]02/يقولمن

عنوذكرأحمد،أصحاببعضعنموتهيعلىأبوالقاضيوحكى

النبيإلىيأتيأنعليهلوجبحياكانلوبأنهاحتجأنهالعلمأهلبعض

!يم.

عنمجالد،أنا،هشيمثنا،النعمانبنسريجثناأحمد:قال

:قال!يداللهرسولأنعنهما،اللهرضيعبداللهبنجابرعن،الشعبي

أنإلاوسعهماحثاكانموسىأنلوليدهنفسي"و[لذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6426(.ومسلم(،1)16البخاريرواه

)6428(،.مسلمرواه

.الجوزيابن:أي

فيكماتفسيرهفيالنقاشعنهماأوردهوالبخاريموسىبنعليعنالنقلهذا

تخريجه.تقدموالحديث،لجوزيلابنالكلامزالولا892(،)2/الاصابة
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)1(!ِ
".يتبعني

والجماعةالجمعةع!يماللهرسولمعيصليولاحيايكونفكيف

يصليالارضإلىنزلإذاالسلامعليهعيسىأنترىالا،معهويجاهد

ع!يم.نبينانبوةفيخدشاذلكيكونلئلا؛يتقدمولاالامةهذهإمامحلف

فيماوينسىالخضروجودمييمبتمنفهمبعدوما:الفرجأبوقال

الشريعة.هذهعنالاعراضمنإئباتهطي

أوجه:تسعةفمنالمعقولمنالدليلأما

فاسدوهذا،لصلبهادمولدإنه:يقولحياتهأئبتالذيأن:أحدها

لوجهين:

]كتبفيذكرفيماسنةآلافستةالانعمرهيكونأن:أحدهما

)2(.
بسر.حقفييقعأنالعاداتفيبعيدهذاومثل،المؤرخينبعض[

كماولدهولدمنالرابعأو،لصلبهولدهكانلوأنه:والثاني

علىليستالخلقةتلسثفان،القرنينذيوزيركان]02/2[زعموا،

.والعرضالطولفيمفرطبل،خلقتنا

رسولعن،عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن""الصحيحينوفي

ينقصالخلقيزلفلم،ذراعاستونطولهادمالله"خلق:قالانهع!يمالله

.بعد")3(

)1(

)2(

)3(

فيالهيثميقالسعيد،بنمجالدإسنادهوفي387(،338،)3/المسند

وغيرهما".سعيدبنويحمىاحمد،"ضعفه174(:)1/الزوائدمجمع

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،يوحني""كتاب:الاصلفي

07(.)29ومسلم)3326(،البخاريرواه
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منوهو،عظيمةخلقةعلىراهأنهالخضررأىممنأحدذكروما

.الناسأقدم

السفينة،فيمعهلركبنوحقبلالخضركانلوأنه:الثانيالوجه

أحد.هذاينقلولم

السفينة]من[)1(نزللمانوحاأنالعلماءاتفققدانه:الثالثالوجه

نوح،نسلغيريبقولم،نسلهمماتثممعه،كانمن]مات[)2(

77[:]الصافات!(نباقينهووجعفاناذتيتإ>:تعالىقولههذاعلىوالدليل

.نوحقبلكانإنهقالمنقوليبطلوهذا

منيعيشادمبنيمنبشزانصحيحاكانلوهذاأن:الرابعالوجه

الاياتأعظممنهذالكان،نوحقبلومولده،الدهراخرإلىيولدحين

أعظممنلانه؛موضعغيرفيمذكوراالقرانفيخبرهوكان،والعجائب

إلاسنةألفاستحياهمنوتعالىسبحانهاللهذكروقد،الربوبيةايات

قالولهذا،الدهراخرإلىأحياهبمنفكينس،ايةوجعلهعافا،خمسين

.)3(شيطانإلاالناسبينهذالقىما:العلمأهلبعض

بلااللهعلىقولالخضربحياةالقولأن:الخامسالوجه]21/1[

.القرانبنصحراموذلك،علم

.فظاهرةالثانيةالمقدمةأما

السنة،أو،القرانعليهالدلثابتةكانتلوحياتهفان:الاولىوأما

)1(

)2(

)3(

مد.نسخةمنلتصويبو،"في":الاصلفي

المعلمي.نسخةمنوالتصويب"فمات"،:الاصلفي

.الجوزيلابنالكلاميزالولا64(،)صعزوهتقدم
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الامة.إجماعأو

ع!ي!اللهرسولسنةوهذه،الخضرحياةفيهفأينتعالىاللهكتابفهذا

علىأجمعواهلالامةعلماءوهؤلاء،بوجهذلكعلىيدلمافيهافأين

حياته؟

حكاياتحياتهإلىذهبمنبهيتمسكماغايةأن:السادسالوجه

للخضرهل،العجبفياللهالخضر،رأىأنهبهاالرجليخبر،منقولة

الخضر،أنا:بقولهيغترهؤلاءمنوكثيررآه؟منبهايعرفهعلامة

نأللرائيفأين،اللهمنبرهانبلاذلكقائلتصديقيجوزلاأنهومعلوم

.يكذبلاصادقلهالمخبر

الرحمن،كليمعمرانبنموسىفارقالخضرأن:السابعالوجه

يرضىفكيف78[:]الكهف!يدنئأ(بينيقرا!هذا>:وقال،يصاحبهولم

عنالخارجينالعبادبجهلةيجتمعثم،موسىلمثلبمفارقتهلنفسه

ولا،علممجلسولاجماعةولاجمعةيحضرونلاالذين،الشريعة

وجاءنيالخضر،ليقال:يقولمنهموكلشيئا،الشريعةمنيعرفون

ويدور،تعالىاللهكليميفارقلهعجبافيا.الخضروصانيوالخضر،

كيفولايتوضا،كيفيعرفلا211/2[ومن،الجهالصجبةعلى

؟إ.يصلي

لو،الخضرأنا:يقولالذيأنعلىمجمعةالأمةأن:الثامنالوجه

ولم،قولهإلىيلتفتلموكذا،كذايقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال

بايعه،ولالمجي!اللهرسولإلىياتلمإنه:يقالنإلا،الدينفيبهيحتج

فيه.ماالكفرمنهذاوقي،إليهيرسللمإنه:الجاهلهذايقولأو
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فيورباطهالكفار،جهادهلكانحياكانلوأنه:"التاسع"الوجه

وتعليم،والجماعةالجمعةوحضور،ساعةالصففيومقامه،اللهسبيل

،والفلوات،القفارفيالوحوشبينسياحتهمن،بكثيرلهأفصل:العلم

له.والعيب،عليهالطعنأعظممنإلاهذاوهل
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فصل

علىالصحيحةالشواهدتقوممماالحديثيكونأنومنها:

،)1()2(
الطعنواضعهقصدالذي،الطويلعنقبنعوجكحديث.بطلانه

الاخبار.هذهعلىيجترئونفإنهم،الانبياءأخبارفي

مئةوثلاث،ذراعالافثلاثةكانطولهأن:الحديثهذافيفان

فياحملني:لهقالالغرقخوفهلمانوحاوانوثلثما،وثلاثينوثلاثة

فوصلالبحرخاضنهو،كعبهإلىيصللمالطوفانوأن،هذهقصعتك

عينفيفيشويهالبحرقرارمنالحوتيأخذكانوأنه،حجزتهإلى

وأراد،موسىعسكرقدرعلىعظيمةصخرققلعوأنه1[]22/،الشمس

.الطوقمثلعنقهفياللهفطوقها،بهايرضهمأن

ممنالعجبإنما،اللهعلىالكذابهذامثلةجرمنالعجبوليس

.أمرهيبينولا،وغيرهالتفسيرمن،العلمكتبفيالحديثهذايدخل

>وجعفناذرتي:تعالىاللهقالوقد،نوحذريةمنليسعندهموهذا

.77[:]الصافات!<تباقين!

كانفلو،نوحذريةمنالارضوجهعلىبقيمنكلأنقاخبر

.نوحبعديبقلم،وجودلعوج

ستونالسماءفيوطوله،ادمالله"خلق:قالع!يمالنبيق!نيضاو

)1(

)2(

وأ،عنقهووهل،عوجوالداسمحولالعروستاجوشرحهالقاموس:ينظر

عوق؟

الحاويفيعوج"خبرفي"الاوجاسمهاعوجخبرفيرسالةللسيوطي

له.وعزاهكاملاهذاالقيمابنكلامفيهاأورد586()2/للفتاوي
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.()1"الانحتىينقصالخلقيزلفلم،ذراعا

يضا:أو

.(2)"لككذ

وسمكهاعام،مئةخمسوالأرضالسماءبين"فان

المسافةهذهوبينهافبيننا،الرابعةالسماءفيالشمسكانتواذا

يشويحتىذراعالافثلاثة[)3(طوله]منإليهايصلفكيف،العظيمة

أهلزنادقةوضعمنمثالهوهذاأنريبولا،الحوتعينهافي

تباعهم.و،بالرسلوالاستهزاءالسخريةقصدواالذي،الكتاب

بالدنيامحيطخضراءزبرجدةمنجبلقاف"إن:حديثهذاومن

فزرقتها،عليهاكنافها)4(رافعةوالسماء،بالبستانالحائطكإحاطة

)5(
.منه"

)1(

)2(

)3(

)4(

.كفراوأمثالهم،الفلاسفةزنادقةيزيدممامثالهووهذا

فيجاءتوقدالسماء"،"في:لفظةبدون،الصحيحينفيوأنهتخريجهتقدم

زمرةاول"إن:ولفظه)7807(ومسلم)3327(،البخاريفيآخرحديث

ذراعاستونادمأبيهمصورةعلىواحد،رجلخلقعلى...الجنةيدخلون

السماء".في

الباريفتحوانظر:037(،)2/مساندهفياحمدرواهحديثفيهذاجاء

/6(.)021

المعلمي.نسخةمنوالتصويبداطول"،:الأصلفي

"واضعة".المعلمينسخةفي

464(،)2/المستدركفيوالحاكم9148(،)4/العظمةفيالشيخابورواه

المنذر،وابن،حاتمأبيلابن112()6/المنمورالدرفيالسيوطيوعزاه

942(.)صالمرفوعةالاسرار:وانظر،مردويهوابن
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قرنعلىوالصخرة،صخرةعلىالأرض"ان:حديثهذاومن

وهي،[لأرضفتحركتلصخرة1تحركتقرنهالثؤرحركفإذاثور،

.(1)"الزلزلة

.الهذياناتبهذهكتبهمسود2[]22/منوالعجب

ما:قال،عليهفابطات-لجيم[لنبيتاتيجئيةكانت":حديثهذاومن

فيفرايت،تعزيتهفيفذهبتبالهند،ميتلهامات:قالتبك؟بطا

دم؟1اضللتأنحملكما:لهفقلت،صخرةعلىيصليإبليسطريقي

إنييافارغة:قالانت؟وانتتصلي:قلت،عنك1هذدعي:فقال

ضحككلحاللهرسولرايتفما،لييغفرأنقسمهبر1إذربيمنلأرجو

.1((")اليوم[)2(]كذلك

بنمنقر]ثنااحمد،بنعبدالمومنثنا:"الكامل"فيعديابنقال

جابر،عنلزبير،11ابيعن،أبيهعن،لهيعةابنثنا[)4(،الحكم

)5(.فذكره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

63/)قالعقوباتفيالدنياأبيوابن9148(،)4/العظمةفيالشيخأبورواه

043(.)صالمرفوعةالاسرار:وانظر،العظمةكتابحاشيةفيكماأ(

.مصادرهمنوالمثبت،واضحةليستكلمةمقدارالاصلفي

وأوردهيصح"،"لا:وقال225(،)1/الموضوعاتفيالجوز!ابنرواه

اللآلىء201(،)6/الميزانلسان:وانظر091(،)4/المبزانفيالذهبي

"موضوع،:الشوكانيوقال231(،)1/الشريعةتنزيه173(،)1/المصنوعة

المجموعةالفوائد".مالكبنسعدبنإبراهيمبنالحكمبنمنقرإسنادهوفي

794(.)ص

المعلمي.ونسخةمصادرهمنوالتصويبالاصلمنساقط

)1/الموضوعاتفيالجوز!ابنالاسنادبهذاعد!ابنطريقمنرواه
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أعلمفهولىالا،لهيعةابنكتبفيدسنبماأعلمتعالىوالله

.هذامثلعليهيروجأنمنبالحديث

الحديث،إبليسبنلاقيسبنالهيمبنهامةحديثهذا:ومن

.ونحوه،)1(الطويل

رنرذبوحدنبث

)4(.باطل

)2()س!(
زرنبحديث:الجوزيابنقال.برثملابن

)1(

)2(

)3(

)4(

.)225

فيالجوزيابنطريقهومن89(،69،)1/الضعفاءفيالعقيليرواه

اللآلىء186(،)1/الاعتدالميزاننطر:و334(،)1/الموضوعات

923(.)1/الشريعةتنزيه(،177)1/المصنوعة

)2/الاصابةوفي؟زريبأو،زرنبهوهل،ضبطهفيالمصادراختلفت

مننهو،قصتهحجرابنوذكر،الصحابةفيالطبريذكره،زريب636(:

ونكير،معكرحديثفيه"جزءالسماكولابناخره!إلى...عيسىحواري

دارمخطوطاتفهرسذلك"وغير،السلامعليهعيسىوصيزريبوحديث

84(.)صاللهرحمهللألبانيالظاهريةالكتب

فيالجوزيابنطريقهومن9291(،)5/الكاملفيعديابنرواه

فيوالخطيب425(،)5/الانبوةدلائلفيلبيهقيو341(،)1/الموضوعات

اللالىء46(،)3/الاعتدالميزاننظر:و255(،)01/بغدادتاريخ

ص)المجموعةالفوائد923(،)1/الشريعةتنزيه177(،)1/المصنوعة

.)894

341(.)1/الموضوعات
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فصل

الدنيا،"مقدار:كحديث،القرانصريحالحديثمخالفة:ومنها

.")1(السابعةالألففيونحن،سنةالافسبعةوانها

أنهعالماأحدكللكانصحيحاكانلولانه؛الكذبأبينمنوهذا

تعالىوالله،سنةوخمسونواحدىمئتانهذاوقتنامنللقيامةبقيقد

!لهالاكلفى1[]23/عندعلمهاإنماقميسنهاأيانالساعةعنيمئئلونك>:يقول

قلعهاحفى؟ئكيشلونكبغةإلات!تي!لاوالأرضناالئممؤتفىثقلتإلاهولوفعها

.[187:]الاعرافلله<عاندعلمهاإنما

.34[:]دقمان(الساعةعندهبمفماللهإن>:تعالىاللهوقال

.")2(اللهإلاالساعةتقوممتىيعلملا":ع!يوالنبيوقال

بمايتشبعوهو،العلمزماننافييدعيمنبعضبالكذبجاهروقد

قالفقد:لهقيل،الساعةتقوممتىيعلمكان!شي!اللهرسولأنيعطلم

عنفحرفهلسائل")3(1منبأعلمعنها[لمسؤول"ما:جبريلحديثفي

نعلمها.نتونامعناه:وقال،مواضعه

نأمنباللهأعلم!شي!والنبي،التحريفقبحوالجهلأعظممنوهذا

هذايقولنإلا،الساعةنعلمنتوأناأعرابئا:يطنهكانلمنيقول

)1(

)2(

)3(

،عديوابنعساكر،وابن،الاصولنوادرفيالترمذيللحكيمالشوطيعزاه

الامةهذهمجاوزةعنلكشففىكما،الدلائلفيوالبيهقي،والطبراني

025(.-924)2/للفتاويالحاوي،الالف

)7946(.البخاريرواه

)39(.مسلمرواه
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قوله:فيالصادقهوغ!يماللهفرسول،جبريلانهيعرفكانانه:الجاهل

.)1("الصورةهذهغيرعرفتهالاصورةفيجاءنيمابيدهنفسي"والذي

")2(.المرةهذهغيرعليشبه"ما:الاخراللفطوفي

يجدوافلمفالتمسوافذهبوا،الأعرابيعلي"ردوا:الاخراللفطوفي

.1()شيئا"

مليا،فلبثت:عمرقالكما،مدةبعدجبريلأنهلمجؤالنبيعلموانما

.؟")4(السائلمنأتدري2[]23/عمر"يا:لمج!النبيفقال

الصحابةيخبرولم،جبريلأنهالسؤالوقتعلم:يقولوالمحرف

.مدةبعدالابذلك

يعم(")السائلمنباعلمعنهاالمسؤول"ما:الحديثفينقولثم

شأنهما.هذاالساعةعنومسوولسائلفكل،ومسووليسائلكل

علمعلىمنطبقع!يراللهرسولعلم)6(أنعندهمالغلاةهؤلاءولكن

لمج!.اللهرسوليعلمهاللهيعلمهمافكل،بسواءسواءالله

أقلومنمنفقونلاشكرابمفحول!وممن>:يقولتعالىوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

53(.)1/المسندفيأحمدرواه

الإحسانفيكماحبانابنطريقهومن)1(،صحيحهفيخزيمةابنرواه

صحبح.واسناده)173(

)79(.ومسلم4777(،،5)0البخاريرواه

)39(.مسلمرواه

تخريجه.تقدم

لهاهمحلولا"أن"،:بعدهالاصلفي
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فيوهذا101[:لتوبة]<نعلمهمنخنتعد!لالئفاقعلىمردوأالمدية

هذا،القرانمننزلماأواخرمنوهو،براءةأواخرفيوهو،براءة

المدينة.فيجيرانهوالمنافقون

طلبهفيارسللماعنهااللهرضيعائشة"عقد:حديثهذاومن

.[)1(")2(]فوجدوهالجملفأثاروا

تركتموهلوأرىما:وقال]النخل[)3(،"تلقيح:حديثهذاومن

.")4(بدنياكمأعلمأنتم:فقالشيصا،فجاءفتركوه،شيءيضره

الغيب(أعلمولااللهخزإينعندىلكصأفوللاقل>:تعالىاللهقالوقد

ه[05:]الانعام

]الاعراف:<الخيرمنلاست!ثزتالغيبأغلمكنتولو>:وقال

.]188

لم،الافكأهلورماها،جرىماعائشةالمؤمنينلامجرىولفا

ببرائتها.اللهمنالوحيجاءهحتى،الامرحقيقةيعلميكن

ريبةبلاأنه(]إلا[)الحاليعلمكانأنه]24/1[الغلاةهؤلاءوعند

،الحاليعلموهوفسالها،]الجارية[)6(ودعافراقهافيالناساستشار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المعلمي.نسخةمنوهو"فوجدوه"،:الاصلفيليس

)0475(.البخاريرواه

المعلمي.ونسخةمصادرهمنوالتصويب"التمر[(،الاصلفي

)1836(.مسلمرواه

المعلمي.نسخةمنوالتصويب"لا"،الاصلفي

أبي=بنعلي"وأما)0475(:البخاريصحيحفيوالذي"ريحانة"،:الاصلفي
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.")1(اللهفاستغفريبذنبألممتكنتان":لهاوقال

لهؤلاءالحاملأنريبولا،بذنبتلملمأنهايقيناعلفايعلموهو

الجنة،ويدحلهم،سيئاتهمعنهميكفرأنهاعتقادهم:الغلوهذاعلى

الناسأعصىفهم،بهخصوإليهأقربكانواغلوا)3(كلمانهم[)2(]و

فيه.غلواعظمهمو،لسنتهمخالفةوأكثرهم،لامره

أعظمالمسيحفيغلوا،النصارىمنظاهرشبهفيهموهؤلاء

المخالفة.أعظمودينهشرعهوخالفوا،الغلو

ويحرفون،المكذوبةبالاحاديثيصدقونهؤلاءأنوالمقصود

الصحيحة.الاحاديث

)1(

)2(

)3(

-حرواللهرسولفدعا...،تصدقكالجاريةتسألوان...اللهيارسول:فقالطالب

أنهرىوأثبتهوكذا(،الجارية)فدعانسختهفيالمعلميأثبتولذا"،بريرة

.الصواب

)0475(.البخاريرواه

المعلمي.نسخةمنوهي،الاصلفيليست

محل.لهاوليس،غلوا""زادو:الاصلفيبعده
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التربةالله"خلق:هريرةأبيحديثمنالغلطفيهوقعماهذاويشبه

.")2(مسلم"صحيح]في[)1(وهو،الحديث"...السبتيوم

الاحبار،كعبقولمنهووإنما،رفعهفيالغلطفيهوقعولكن

"تاريخهفيالبخاريإسماعيلبنمحمدالحديثأهلإمامقالكذلك

.أيضا)4(المسلمينعلماءمنغيرهوقالالكبير")3(

فيبدنهماوماوالازضالسمواتخلق>أنهأخبراللهلان؟قالواكماوهو

.95[:]الفرقانئام<ستة

تعالىوالله،أيامسبعةالتخليقمدةأنيقتضيالحديثوهذا

()أعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،الاصلفيليست

)8596(.مسلمرواه

وهوالاحبار،كعبعنهريرةبيعنبعضهم"رواهقال:413()1/

الاصج".

وهو،مسلمخرجه:الزركشي"قال448(:)3/القديرفيضفيالمناويقال

وغيرهما".والبخاريالمدينيابنفيهتكلموقد،غرائبهمن

188(.)صاللهرحمهللمعلميالكاشفةالانوار:انظر
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فصل

اللهعرش2[]24/أنها":الصخرةفييروىالذيالحديثذلكومن

.(1)"الأدنى

المفترين.كذبعناللهتعالى

تعالى:اللهيقول،الله"سبحان:قال،هذاالزبيربنعروةسمعولما

عرشهالصخرةوتكون255[:]البقرة<والازضالسمؤ!كزسعهوسع>

.(")2(الادنى

الذي]والقدم[)3(.مفترىكذبفهو"الصخرة"فيحديثوكل

.()المزورين[)4(]أيديعملتهمما،موضوعكذبفيها

المكانفيوهياليهود،قبلةكانتأنهاالصخرةفيشيءٍرفعو

.الحرامالبيتالكعبة7الامةبهااللهأبدل،الزمانفيالسبتكيوم

يبنيأنعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرأرادولما

حلفها؟أوالصخرةأماميجعلههل:الناساستشارالأقصىالمسجد

]ابن[)6(يا:فقال.الصخرةخلفابنه،المؤمنينميريا:كعبفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

435(.)صالمرفوعةالاسرار

435(.)صالمرفوعةرالاسر

ونسخة435()صالمرفوعةالاسرارمنوالتصويب،والحديث:الاصلفي

المعلمي.

المعلمي.ونسخة435()صر،المرفوعةالاسرارمنوهي،الاصلفيليست

435(.)صالمرفوعةالاسرار

المعلمي.نسخةمنوالتصويب"بني"،:الاصلفي
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يستقبلهالاحتىالصخرةأمامأبنيهبل،اليهوديةخالطتك،اليهودية

.)1(اليومهوحيثفبناه،المصلون

،المقدسبيتوقضائل،فضائلهافيالوضعمنالكذابونأكثروقد

مساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":ع!ي!قولهفضلهفيصحوالذي

فيوهوهذا".ومسجدي،الأقصىوالمسجد،الحرامالمسجد

)2(.الصحيحين

الارضفيوضعمسجدأي:سالوقد،ذرابيحديثمنوقوله

"المسجد:قالأي؟ثم:قال"الحرام"المسجد:فقالأول؟

)3(.2/1[عليه]همتفقوهو،الحديث"...[لاقصى

ثلاثا:ربهسال،البيتسليمانبنىلما":عمروبنعبداللهوحديث

منلأحدينبغيلاملكاوساله،إياهفاعطاه،حكمهيصادفحكماسأله

فيهالصلاةإلايريدلاالبيتهذااحديؤملاانوساله،إياهفاعطاه،بعده

اللهاعطاهيكونقدأنهارجووأنا،امهولدتهكيومخطيئتهمنرجعإلا

.")4(الحاكمصحيحو"،أحمد"مسند"فيوهو"ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

رضيعمر"فقال:وفيه38()1/حمدمسندفيالسياقهذامنقريئاالقصة

جريرابنتاريخ6(،)4/الزوائدمجمع:وانظر،"اليهوديةضاهيت:عنهالله

بهاءالحافطانإلىكثيرابنشارو58(،)7/لنهايةوالبداية16(،)4/

كتابه:فيالاخبارهذهاستقصىقدعساكرابنالقاسمابيالحافظابنالدين

الاقصى.المسجدفضائلفيلمستقصى

.337(0)ومسلم،(1)918البخاري

.(1611)ومسلم،)3366(البخاري

حديث"هذا:الحاكموقال03(،)1/المستدرك176(،)2/احمدمسند

علم=ولا،يخرجاهلمثم،رواتهبجميعاحتجاوقد،الائمةتداولهقدصحيح
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فيماجهابنرواه،الاحاديثهذهدونرابعحديثالبابوفي

.")1(صلاةالفبخمسينفيهالصلاةان":مضطرلإحديثوهو

فيه:والصلاة،منهأفصلجم!يماللهرسولمسجدلان4؛محاوهذا

.")2(صلاةبألفغيرهعلىتفضل"

أشبه.وهو")4(مئةبخمسالتفضيل")3(المقدسبيتفيرويوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

الذهبي.يتعقبهولمعلة".له

)1/الزجاجةمصباجفيالبوصيريوقال)1413(،سننهفيماجهابنرواه

"هذا:وقال052()4/الميزانفيالذهبيوأورده،ضعيفإسناده456(:

جذا".منكر

هذا،مسجديفي"صلاة:مسلمولفظ)3361(.ومسلم)3363(،البخاري

".الحرامالمسجدإلا،سواهفيماصلاةألفمنأفضل

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،"المقدسمسجد"بيت:الاصلفي

)4144(،الايمانشعبفيوالبيهقي)906(،الاثارمشكلفيالطحاويرواه

إلىالبزارشارووالبزار،،صحيحهفيخزيمةبنوالكبير،قيوالطبراني

فيالناجيالحافطوتعقب216(،)2/والترهيبالترغيبقيكماتحسينه

سالمبنسعيدفيه:فقالله،البزارتحسين1(135/الوحةالاملاءعجالة

حديثعن7()4/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،ضعفوهوقدالقداح

قالوالحديث،حسنأحديثوهو،كلامبعضهموفيثقاترجاله":الطبراني

"منكر"،378(:)1/والترهيبالترغيبضعيففياللهرحمهالالبانيعنه

بيتمسجدفيالصلاةنأيضاجاءوقد342(،)4/الغليلإرواءوانظر:

ومن)62(،مشيختهفيطهمانابنعندكماصلاةوخمسينبمائتينالمقدس

)806(،الاثارمشكلفيوالطحاوي905(،)4/المستدركفيالحاكمطريقه

أفصلهذامسجديفي"صلاة:ولفظه)4145(،الايمانشعبفيوالبيهقي

في-المنذريوقال."،.-.المقدسبيتمسجديعنى-فيهصلواتأربعمن
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فيالمرسلينوام،فيهصلىوأنه،إليهبه"اسري:ع!يمأنهوصح

.()1"منهبهوعرج،الباببحلقةالبراقوربط،الصلاةتلك

.)2(ومأجوجيأجوجمنبهيتحصنونالمؤمنينأنعنهوصح

الاحاديث.منفيهيصحمامجموعفهذا

الخليل.وفي،فيهالمكذوبةالاحاديثواكتل،الجرابافتتحثم

للصحيحوالمحرفين،غ!يماللهرسولعلى]الكاذبين[)3(اللهفقبح

الطائفتين.هاتينمنللامةمنفيالله،كلامهمن

)2(

)3(

إسنادهوفي،بهباسلابإسنادالبيهقي"رواه217(:)2/والترهيبالترغيب

47(،)2/الترغيبصحبحفياللهرحمهالالبانيصححهوالحديث"،غرابة

492(.)صلهالمنةتمام:وانظر

942(.،)904مسلمفيالرواياتهذهكل

إلاكلها،الارضعلىسيظهرنه"و:ولفظه033()1/المستدركفيالحاكم

".المقدسبيتفيالمؤمنينيحصرنهو،المقدسوبيت،الحرم

المعلمي.نسخةمنوالتصويب"المكذبين"،:الاصلفي
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]25/2[فصل

وليلة،الاحديومكصلاة،واللياليالايامصلواتأحاديث:ومنها

.)1(الاسبوعاخرإلى،الاثنينوليلة،الاثنينويوم،الاحد

.ذلك)2(بعضتقدموقد،كذبأحاديثهاكل

رجب)3(،منجمعةأولليلةالرغائبصلاةأحاديث:وكذلك

سك!يم.اللهرسولعلىمختلقكذبكلها

]ابن[)4(عن-صدوقوهو-مندةبنعبدالرحمنرواهما:صلهو

ثنا،البصريسعيدبنمحمدبنعليثنا:الحديثواضعوهو،جهضم

يرفعه:،أنسعنحميد،عن،الصنعانيعبداللهبنخلفثناأبي،

"الحديث،...أمتيشهرورمضان،شهريوشعبان،اللهشهر"رجب

الملائكةتسميهافانهارجب؛منجمعةاولعنتغفلوا"لا:وفيه

.()بطولهالمذكورالحديثوذكر،"[لرغائب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

428(.-417لم)2الموضوعاتفيالجوزيابنساقها

32-33(.)ص

.بعدهما:انظر

علىوهي،الصوابعلىوستأتي،مصادرهمنلتصويبو،الاصلفيليست

المعلميهنسخةفيالصواب

ورواه436(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابن،مندهابنطريقمنرواه

جهضموابن55(.)صالعجبتبيينفيكماالكنانيعبدالعزيزمحمدبو

فيكما414،:سنةتوفيبمكةالصوفيةشيخجهضمبنعبداللهبنعليهو:

حجرلابن،رجبفضلفيوردبماالعجبتبيين:وانظر142(،)3/الميزان

الاسرار09(،)2/الشريعةتنزيه55(،لم)2المصنوعةاللآلىء55(،)ص

ومما=:الشوكانيقال05(-47)صالمجموعةالفوائد483(،)صالمرفوعة
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،الكذبإلىونسبوه،جهضمابنبهاتهموا:الجوزيابنقال

عليهمفنبشت،مجهولونرجاله:يقولالحافظعبدالوهابوسمعت

.)1(وجدتهمفما،الكتبجميع

يخلقوا)2(.لملعلهمبل:الحفاظبعضقال

فهو،فيهاللياليبعضوصلاة،رجبصومذكرفيحديثوكل

رجبمنليلةاولالمغرببعدصلى"من:كحديث)3(،مفترىكذب

.)4("حساببلاالصراطعلىجاز،ركعةعشرين

)2(

)3(

)4(

بنرزينكتابفيوقوعها-الرغائبصلاةيعنيعليها-الكلامطولأوجب

بلاياالاسلامدواوينفيهجمعالذيكتابهفيدخلولقد،العبدريمعاوية

للمسلمين،خيانةوذلكبها،جاءأينمنيدرىولا،تعرفلاوموضوعات

ينبهولم(الاصول)جامعفيرزينزادهمابذكربيناخطأالاثيرابنأخطأوقد

"هذا:لفظهماالصلاةهذهذكربعدكقولهذادر،،إلانفسهفيصحتهعدمعلى

الستة،الكتبمنواحدفيأجدهولم،رزينكتابفيوجدتهمماالحديث

288(:)صالمعارفلطائففيرجبابنوقالفيه".مطعونوالحديث

العلماءعيانمنذلكذكروممنالعلماء،جمهورعندبدعةالصلاة"وهذه

السمعاني،بنبكروأبو،الانصاريإسماعيلأبو:الحفاظمنلمتأخرين

يذكرهالموانما،وغيرهم،الجوزيبنالفرجبووناصر،بنالفضلبوو

الاربعمائة".بعدظهرتماولو،بعدهماحدثتلأنها؛المتقدمون

.(438)2/الموضوعات

19(.)2/الشريعةتنزيهفيكماالذهبي:هوالقائل

الحافظكتبهوما576(،،943-434)2/الجوزيلابنالموضوعات:انظر

العجب.تبيين:المشهورةرسالتهفيحجرابن

434(،)2/الموضوعاتفيالجوزيبنطريقهومنالجورقاني،رواه

الشريعةتنزيه55(،)2/المصنوعةاللالىء17(،)صالعجبتبيين:وانظر

=،مجاهيلرواتهواأكثر،موضوعوهو931()صالمرفوعةالاثار98(،)2/
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يقرأ،ركعتينوصلى]26/1[،رجبمنيوماصام"من:وحديث

للههوقل>مرةمئةالثانيةوفي،الكرسيايةمرةمئةركعة]أول[)1(في

.")2(الجنةمنمقعدهيرىحتىيمتلمحد*<،

.وكذا")4(كذارجبمنصام[)3("]من:وحديث

مختلق.كذدبالجميع

لمجي!اللهرسول"ان:"سننه"فيماجهابنرواهما،فيهجاءماقربو

)5(اِ
."رجبصيامعننهى

)1(

)2(

)3(

)4(

47(.)صالمجموعةالفوائدفيكما

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،لاصلفيليست

)2/المصنوعةاللالىء:وانظر435(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

.47()صالمجموعةالفوائد98(،)2/الشريعةتنزيه55(،

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،الاصلفيليست

16(.-01)صالعجبتبيين581(،-576)2/الجوزيلابنالموضوعات

فيالحافطقالالمزنيعطاءبنداودسندهوفي)1743(،ماجهابنسنن

الحديثهذاعلىالكلامالحافطأطالوقد"ضعيف"،603(:)صالتقريب

فليراجع.31()صالعجبتبيينفي
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فصل

كحديث:)1(،شعبانمنالنصفليلةصلاةأحاديث:ذلكومن

،الكتاببفاتحةيقرأركعة]مئةشعبانمنالنصفليلةصلىمن،"ياعلي

طلبهاحاجةكللهاللهقضى[)2(،مراتعشرحد!(اللههو>قلو

لكلحوراء،ألفسبعينواعطي-كثيرةخرافاتوساق-الليلةتلك

ويشفع-:قالأنالى-ولدالفوسبعون،غلامألفسبعونحوراء

.القا")3(سبعينفيمنهماواحدكلوالداه

،الهذيانهذابمثليغتربالسنةالعلمرائحةيشمممنوالعجب

منونشأت،مئةالاربعبعدالاسلامفيوضعتالصلاةوهذه،ويصليها

حاديث.عدةلهافوضع،المقدسبيت

"..حد!(.اللههو>قلمرةالفالنصفليلةقرا"من:منها

.)4("يبشرونه،ملكألفمئةاليهالله"بعث:وفيه،بطولهالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

445(.-044)2/الجوزيلابنالموضوعات

.مصادرهمنوالتصويباحد"،اللههوقلبألف،ركعة"مائة:الاصلفي

)3/الاعتدالميزاننظر:و044(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

ئد1الفو29(،)2/الشريعةتنزيه57(،)2/المصنوعةاللالىء911(،

منجماعةالحديثبهذااغتر"وقد:الشوكانيقال51(،-05)صالمجموعة

هذهصلاةرويتوقد،المفسرينمنوكذا،وغيرهالاحياءكصاحبالفقهاء

وردمابيناللهرحمهفرقثم".موضوعةباطلةكلهامختلفةانحاءعلىالليلة

منيلزمفلاوهذا.هذابينغلازملانهوقيامها،وبينالليلةهذهفضلفي

نوقيفية.العباداتفإنقيامها،مشروعيةثبتإنفضلها

الجوزيوابن95(،)2/المصنوعةاللالىءفيكمامسندهفيالديلميرواه

=الاثار044(،)صالمرفوعةالاسرار:وانظر442(،)2/الموضوعاتفي
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يقرأ،ركعةمئة)1(ثلاثشعبانمنالنصفليلةصلىمن":وحديث

قدعشرةفيشفعحذ*<،اللههو>ق!مرةثلاتينركعةكلفي

.النار(")2(استوجبوا

.شيءمنهايصحلاالتيالاحاديثمنذلك]26/2[وغير

)1(

)2(

.(803ص)فوعةلمرا

"ئنتي444(:)2/الجوزيلابنالموضوعاتفيوالذي،الاصلفيكذا

".ركعةعشرة

)2/المصنوعةاللالىء:وانظر443(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

39(.)2/لشريعةتنزيه95(،
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فصل

السمع،يمجهابحيثوسماجتها،الحديثألفاظركاكة:ومنها

الفطن.معناهاويسمج

مطر،منوارض،ذكرمنانثى:أربعمنتشبعلااربع":كحديث

.خبر")1(منواذن،نظرمنوعين

تلاعبوعالما،افتقرقوموغني،ذلقومعزيز"ارحموا:وحديث

.")2(الصبيانبه

)1(

)2(

)3(

.3()"غينلصواوا،لأساكفةوا،لحاكةاتستشيروالا":يثوحد

المباحة.الصنائعمنصنعةأو

فينعيموأبو99(،)صالحسنةالمقاصدقيكمانيسابورتاريخفيالحاكم

384()1/الموضوعاتفيالجوزيابن:طريقهومن281(،)2/الحلية

فيعديوابن792(،)2/الضعفاءفيالعقيلي:ورواه،بوضعهوحكم

خبر"،من"وأذنمنبدلاعلم"من"وعالموعمدهما:6791(،)5/الكامل

وانظر:الحكماء".كلاممنأنه"الاشبه118(:)صالمرفوعةالاسراروفي

617(.)2/الاعتدالميزان278(،)2/المجروحين

البغداديوالخطيب118(،)2/المجروحينفيحبانوابن،الدارقطنيرواه

الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهمومن153(،)صوالمتفقهالفقيهفي

فيللعسكريعزوهوفيه101(،)صالحسنةالمقاصد387(،386-)1/

ص)لحسنةالمقاصدفيكما،والقضاعيالضعفاء،فيوالسليماني،الامثال

388()1/الموضوعاتفيالجوزيابن:طريقهومن،الحاكمورواه101(،

.عياضبنالفضيلكلاممن

وانطر:93(،)صوالصواغون،الصباغونالناسأكذب:حديثتقدم

014(.)صالحسنةالمقاصد703(،)2/الاباطيل

88



[لقبردخل،سكرانوهوالدنيافارق"من:حديثذلكومن

.(1)"سكر[نوبعث،سكران

مدطوله،ياقوتمنفرسعلىعمارةاسمهملكالله"إن:وحديث

وكذا،كذ[ليغل:ينادي،الأسواقفيويقف،البلدانيدور،بصره

.)2("وكذاكذاوليرخص

علىفينزل،عمارة:لهيقال،حجارةمنملكالله"ان:وحديث

.فيسعر")4(يومكل[)3(]حجارةمنحمار

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالجوزيابنطريقهومن212(،)1/الكاملفيعديابنرواه

)2/المصنوعةاللالىء:وانظر"باطل"،وقالا:902(،)3/الموضوعات

222(.)2/الشريعةتنزيه502(،

فيالجوزيابنطريقهومن29(،)12/بغدادتاريخفيلخطيب51رو

ص)المجموعةالفوائد:وانظر،يصح""لا:وقال9(،)3/الموضوعات

.)142

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنلتصويبو،حماره:الاصلفي

يصح"."لا:وقال(،01)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه
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فصل

كحديث:،كذبكلهاوالسودانالحبشةذماحاديثومنها:

.(")1سرقجاعوإذا،زنىشبعاذا"الزنجي

.")2(مشؤهخلقفانه؛والزنجإياكم":وحديث

.)4()3("وفرجهلبطنهالأسودإنما؛السودانمن"دعوني:وحديث

للحبشة،:العباسقال1؟هذلمن:فقالطعاما،"رأى:وحديث

.()زنوا"شبعو[وإن،سرقواجاعواإنإنهم،تقعللا:قال،اطعمهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيالجوزيابنطريقهومن4091(،)5/لكاملفيعديابنرواه

في:كما،متروك،البصريعنبسة:إسنادهوفي627(،)2/لموضوعات

415(.)صالمجموعةالفوائد

فيالجوزيابنطريقهومن286(،)2/المجروحينفيحبانابنرواه

نظر:و314(،)1/اصبهاناخبارفينعيمبوو628(،)2/الموضوعات

32(.)2/الشريعةتنزيه445(،)1/المصنوعةاللالىء

ملكالله"إن:حديثبعد،الفصلهذابدايةقبللاصلفيالحديثهذاوقع

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،"...حجارةمن

14(،)2/الضعفاءفيلعقيليو801(،)14/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

للالىءوانظر:626(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن

ص)المجموعةالفوائد31(،)2/الشريعةتنزيه444(،)1/المصنوعة

.)414

وفي063(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن،لدارقطنيرواه

المجموعةالفوائد،بهتفردوقدبشيء،ليسلمكي،حفصبنعمر:إسناده

415(.)ص

09



فصل

،الخصيانذثموحديث)1(،التركذمأحاديثومنها:]27/1[

المماليك.ذموأحاديث

ذريةأصلابهممنلأخرجخيراالخصيانفياللهعلم"لو:كحديث

.")2(اللهتد

)1(

)2(

)3(

.)3("المماليكالزماناخرفيالمال"شر:وحديث

063(.)2/الجوزيلابنالموضوعات

ص)المجموعةالفوائد:وانظر631(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

قدح،او،مدحمنالمعنىهذافيوردماوكذا،يصج"لاوفيها:ه(،90

".باطلفهو

الفوائدفيالحلبيالحسنبوو49(،)4/الاولياءحليةفينعيمأبورواه

)6/الكاملفيعديوابن)074(،الضعيفةالسلسلةفيكما،المنتقاة

"لا:وقال632(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنوأورده2264(،

يصج".
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فصل

باطل.أنهبهايعلمالتيالقرائنمنبالحديثيقترنما:ومنها

عدةمن،كذبوهذاخيبر"أهلعنالجزية"وضع:حديثمثل

،)1(
:وجوه

فيذلكقبلتوفيقدوسعدمعاذ،بنسعدشهادةفيهأن:أحدها

.الخندقغزاة

إنماومعاوية،هكذا"سفيانأبيبنمعاويةوكتبه":فيهأن:الثاني

.الطلقاءمنوكان،الفتحزمنأسلم

ولا،الصحابةيعرفهاولاحينئذ،نزلتتكنلمالجزيةأن:[لثالث

نصارىعلى!ك!يمالنبيوضعهاحين،تبوكعامبعدأنزلتوانما،العرب

قبلوادعوهلانهم؛المدينةيهودمنتؤخذولم،اليمنويهود،نجران

،الشاموإلىخيبرإلىبقيتهمجلىو،منهمقتلمنقتلثمنزولها،

الامراستقرالجزيةآيةنزلتفلما،الجزيةفرضقبلخيبرأهلوصالحه

فمن،صلحمعهلهيتقدملممنعلىضربهاوابتدأ،عليهكانماعلى

خيبر.أهلفيالشبهةوقعتهاهنا

زمانهفييكنولموالشخر"الكلفعنهم"وضع:فيهأن:الر[بع

.مكوسولا،سخرولاكلف

ما"نقزكم:قالبللازما،عهدالهميجعللمأنه:الخامس

منالحديثلهذاتكذيبوفيه9(،7-)1/للمؤلف،الذمةأهلأحكام:انظر)1(

يضا.عشرةوجوه

29



بهاالذمةلاهليصيرالتيالجزيةعنهميضعفكيفشئنا")1(.

.مؤبدالازماأمانالهممريتبتلاثم،مؤبدلازم2[]27/عهد

قديكونفكيف،نقلهعلىالدواعيتتوفرمماهذانقلأن:السادس

وأئمة،والتابعين،أصحابهمنالسنةحملةعندعلمهيكونولاوقع

.اليهودونقلهبعلمهوينفرد،الحديث

]يوجب[)2(ماالاحسانمنلهميتقدملمخيبرأهلأن:السابع

وقاتلوا،قاتلوه،ورسولهاللهحاربوافإنهم؛عنهمالجزيةوضع

أعداءهواووا،!ي!النبيوسموا،وجوههمفيالسيوفوسلوا،أصحابه

بهم،الاعتناءهذايقعأينفمن،قتالهعلىالمحرضينلهالمحاربين

بدينمنهميدنلملمنعقوبةاللهجعلهالذيالفرضهذاوإسقاط

.الاسلام

]عدم[)3(مععنهالابعدينعنيسقطهالمع!يمالنبيأن:الثامن

جيرانهعنيضعهافكيف،نجرانهلو،اليمنكأهل؛لهمعاداتهم

كلماأنهالمعلومومن،وعنادهم،وكفرهم،لهمعاداتهمشدةمعالادنين

بإسقاطلا،بالعقوبةأحقكانوا،عداوتهموتغلظت،الطائفةكفراشتد

الجزية.

لكانوا؛الجزية-ذكرواكما-عنهمأسقطلوع!ممالنبين:التاسع

إخراجهملهميشترطأنذلكبعديحسنولمحالا،الكفارأحسنمن

.493(4)ومسلم،)2338(البخاريرواه(1)

المعلمي.نسخةمنوالمثبت"يؤدي"الاصل)2(

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما)3(

39



يقرونالذينالذمةأهلفانشاء،متى]28/1[وبلادهمأرضهممن

الذمة،لاحكامملتزميندامواماديارهممنإخراجهميجوزلابالجزية

الذيالصغارمنوأعفوا،الجزيةبإسقاطجانبهمروعيإذافكيف

بلادهم،مننفيهممنأعظمذلكبعدصغارفأيبأدائها،يلحقهم

.!وهذا؟هذايجتمعفكيف،الغربةأرضفيوتشتيتهم

لمجم،اللهرسولاصحاباجتمعلماحالا؛كانلوهذاأن:العاشر

واحدرجلالصحابةفيوليس،خلافهعلىكلهموالفقهاء،والتابعون

الفقهاء،فيولا،التابعينفيولا،الخيبريةعلىالجزيةتجبلا:قال

بهذا]وعرضوا[)1(سواء،الجزيةفيوغيرهمخيبر،أهلقالوا:بل

الشيخذلكذكركما،كذببأنهصرحواوقد،المكذوبالكتاب

وغيرهم.،يعلىأبووالقاضي،الطيبأبووالقاضي،حامدأبو

عدةمنكذبأنهوبين،الكتابهذاالبغداديالخطيبوذكر

،)2(و
اليهودوحوله،الاسلامشيخيديبينالكتابهذاواحضر،وجوه

بزقوتأملهفتحهفلما،والديباجبالحريرغشيوقد،ويجلونهيزفونه

بالذلعندهمنفقامواهوذكرها،أوجهعدةمنكذبهذا:وقال،عليه

.والصغار

)1(

)2(

المعلمي.نسخةمنوالتصويب"عرضوا"،:الاصلفي

101-)12/والنهايةالبداية14(،)3/الكبرىالشافعيةطبقاتانظر:

سبق"وقد:البغداديالخطيبجواباوردنبعدكثيرابنوقال201(،

مصنففيذلكذكرتكماجرير،بنمحمدسبقهالنقد،هذاإلىالخطيب

1(.0)صبالتوبيخالإعلان،مفرد"
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فصل

البابهذافيكليةوضوابطجوامعذكرفي

.شيءمنهايصحلا-بالتخفيف-الحمام2[]28/أحاديث:فمنها

.")1(الحمامالىالنظريعجبه"كان:حديث:ومنها

والحمام،والا!ترجالكضرة،الىالنظريحب"كان:وحديث

هر")2(.

لو:لهفقال،الوحدةع!يماللهرسولإلىرجل"شكا:وحديث

.)3("فراخهمنوأصبت،فآنسكحماممنزوجااتخذت

.(")4(جناحأو،حافرأو،نصلأو،خففيإلاسبق"لا:وحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالجوزيابنطريقهومن122(،)2/المجروحينفيحبانبنرواه

.(173)صالمجموعةوالفوائد،بعدهما:وانظر(،143)3/الموضوعات

فيالجوزيابنطريقهومن،والحاكم413(،)4/الضعفاءفيالعقيليرواه

اللآلىءفيكماالطبفيالسنيوابن145(،-144)3/الموضوعات

67(،)4/الزوائدمجمعفيكماالكبيرفيوالطبراني023(،)2/المصنوعة

الفوائدوانظر:"،ضعيفوهوالانماريابوسفيان"فيه:الهيثميوقال

173(.)صالمجموعة

)5/بغدادتاريخفيوالخطيب0241(،)6/الكاملفيعديابنرواه

فيالجوزيابنطريقهمومن216(،)5/الاولياءحليةفينعيموابو991(،

يصح"،مافيهاليسالأحاديث"هذه:وقال147(،-146)3/لموضوعات

)173(.المجموعةالفوائدنظر:وعللها،بينثم

:زيادةانالحفاظصرح"وقد:الشوكانيوقال174(.)صالمجموعةالفوائد

العباسي،المهديمعلهوقعتقصةفي،إبراهيمبنغيابوضعهاجناج""أو

=حافر"أو،نصلو،خففيإلاسبق"لا:الحديثصلأما.مشهورةوهي
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.)2(البختري[)1(]أبيوهببنوهب:الكذابوضعمن

عنالجنتلهيفانها؛المقاصيصالحمام"اتخذوا:وحديث

")3(.صبيانكم

شيطان:فقال،حمامةيتبعرجلاراى"أنه:فيهاجاءشيءوأرفع

")4(.شيطانةيتبع

علىدخلالبختريأباأنبلغني:الساجييحىبنزكرياوقال

:فقالشيئا؟هذافيتحفظهل:فقال،الحماميطيروهوالرشيد،

.(")الحماميطيركان!النبيان":عائشةعن،أبيهعن،هشامحدثني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"هالاربعةالساننصحابوالمسند،فيأحمدرواه،صحيحفحديث

بعدوسيأتي،مصادرهمنوالتصويب،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما

.الصوابعلىأسطر

بغدادتاريخفيوكذا،إبراهيمبنغيابواضعهاأنالشوكانيعنالنقلتقدم

بنوهبواضعهاأنأحمدالامامعنونقل323(،)12/البغداديللخطيب

486(.)13/بغدادتاريخ،المؤلفذكركماوهب

فيالجوزيابنطريقهومن927(،)5/بغدادتاريخفيالخطيب51رو

زياد،بنمحمد:بهوالمتهم،"موضوع:وقال914(،)3/الموضوعات

173(.)صالمجموعةالفوائد:وانظر،"الحديثيضيعكذاب

)3765-ماجهوابن)0494(،داودبوو34(،ه)2/المسندفيأحمدرواه

حسن"،"إسناده1276(:)2/المشكاةحاشيةفيالالبانيوقال3767(،

ص)للعلائيالصحيحالنقدوانظر:)4131(،داودأبيصحيحفيوردهو

.)37

فيالجوزيابنطريقهومن481(،)13/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

174(:)صالمجموعةالفوائدفيالشوكانيوقال015(،)3/الموضوعات

الرشيد".معلهوقعتقصةفيالبختريابيوضعمن"وهو
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لعزلتههقريشمنرجلأنهلولا:قالثم،عنياخرج:الرشيدفقال

القضاء)1(.منيعني

له:فروىبالحماميلعبفوجده)2(،المهديعلىدخلالذيوهو

.(")مجناحاو،حافراو،نصلأو،خففيإلاسبقلا"

ثم،ع!يماللهرسولعلىكذابقفاقفاكأنأشهد:قال،خرجفلما

.(لمجيم)اللهلرس!علىهذاكذب]في[)4(لتسببهن؛الحمامياعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

484(.)13/بغدادتاريخ

إليراهيم.بنغياث"جناحاو":لفظةللمهديزادالذيأنتقدم

فيالجوزيابنطريقهومن323(،)12/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

926(.)3/الموضوعات

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما

أمرأنه:أي"الحماميدنملم"ثم:قولهمعنىولعل324(،)12/بغدادتاريخ

د.بغدتاريخفيجاءكما،بذبحه
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فصل

.جاجلداتخاذا[21/]9ديثحاأ:ومنها

")1(امتيفقراءغنم"الدجاج:كحديث،صحيححديثفيهاليس

(2")الغنمباتخاذلأغنياءوا،[لدجاجباتخاذالفقراءأمر":وحديث

)1(

)2(

ابنطريقهومن،"موضوع":وقال09(،)3/المجروحينفيحبانابنرواه

28(،)2/المصنوعةاللالىء:وانظر143(،)3/الموضوعاتفيالجوزي

82(.)2/الشريعةتنزيه

ص)المجموعةئدالفوفيالشوكانيوقال)7023(،سننهفيماجهابنرواه

".وضاععروةبنعليإسنادهوفي.يصحلا:العقيلي"قال171(:-017
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فصل

آخرها،إلىأولهامنكذبكلهاالاولاد،ذمأحاديثومنها:

نامنلهخير،كلبجروومئة[لستينبعداحدكمربى"لو:كحديث

.(ولد[")1يربي

.")2(...قيطاوالمطر،كيطاالولدكان"إذا:وحديث

.)4("حاجةفيهولله،مولود[)3(]المئةبعديولد"لا:وحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

والطبراني"،ومائةوخمسيناربع"بعد:وفيه)1717(،فوائدهفيتمامرواه

فيحبانوابن96(،)2/الضعفاءفيوالعقيلي934(،)01/الكبيرفي

الفوائدفيكمانيسابور،تاريخفيوالحاكم924(،)1/المجروحين

.موضوعحديثوهو134(،)صالمجموعة

.(045)صالمرفوعةالاسرار

كتبمنلتصويبوا،"ئةالستما":المرفوعةروالاسر،الاصلفي

.لموضوعاتا

)3/الجوزيلابنالموضوعات:وانظر728(،)3/الكبيرفيالطبرانيرواه

915(،)8/الزوائدمجمع"،بصحيحليساحمد:"قالوفيها:463(،

المجموعةالفوائد345(،)2/الشريعةتنزيه938(،)2/المصنوعةاللالىء

051(.)ص

99



فصل

المستقبلة.التواريخأحاديث:ومنها

سنةكانتإذا:فيهحديثكل:وهوإليها)1(،الاشارةتقدمتوقد

.وكذاكذاحلوكذاكذا

القائم،وتقعد،النائمتوقظهدةرمضانفي"يكون:وكحديث

القعدةذيوفي]همهمة[)2(،شوالوفيخدرها،منالعواتقوتخرج

.الدماء")3(تراقالحجةذيوفي،بعضمنبعضهاالقبائلتمييز

منهلنصف1ليلةكاتتاذا،رمضانفي[)4(]صوتيكون":وحديث

.(القا")سبعونويصم،القاسبعونلهيصعقالجمعةليلة

روحفيهااللهتقبض،باردةريحااللهيبعثمئةرأسعند":وحديث

)6(
."مؤمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

57(.)صانظر:

منأثبتهوما"مهمهة"،المعلمينسخةوفي"مهزمة"،:الاصلفي

"."معمعة462(:)3/الموضوعاتفياخرلفطوفي،الموضوعات

الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن52(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

)2/الشريعةتنزيه675(،)2/الاعتدالميزاننظر:1و461(،-046)3/

.)347

لمعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"موت"،:الاصلفي

فيالجوزيابنطريقهومن333(،)18/الكبيرفيالطبرانيرواه

)2/الاباطيلفيلجورقانيويصح"،"لا:وقال462(،)3/الموضوعات

تنزيه234(،)2/للفتاويالحاوي031(،)7/الزوائدمجمع:وانظر82(،

.347()2/الشريعة

يتعقبه=ولمالاسناد"،"صحيح:وقال457(،)4/المستدردفيالحاكمرواه

001



الغرباء:كان[)1(،ومئة]ثلاثينسنةكانت"إذا:حديث:ومنها

صالحورجل،فيهيمرألاقومبيتفيومصحف،ظالمجوففيقران

.سوء")2(قومبين

خرجت،ومئةوتلاثينخمسسنةكانت"إذا:وحديث]92/2[

تسعةمنهمفذهبالبحر،جزائرفيداودبنسليمانحبسهمشياطين

.([)3(")4]بالشاموعشر،بالقرانيجادلونهم،العراقإلىأعشارهم

أولادكمخير،ومئةخمسينسنةكانت"إذا:وحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

فيقانعوابن،مسندهفيلرويانيو)4565(،مسندهفييعلىبوو،الذهبي

ونقل،بصحتهقعرابنوحكم348(،)2/الشريعةتنزيهفيكمامعجمه

لفوائدفيالشوكانيوقال.المختارةفيأوردهوأنهالمقدسيعنتصحيحه

صحيح،بل:وقيلالوجود،كذبهقد،باطل:"قيل051(:)صالمجموعة

بكذبهقطعومن،الساعةقربالتيالمائةهيالمائةوهذه،صحاجبطرقروي

أرواحلقبضالطيبةالريحبعثوحديث".الهجرةمنالأولىلمائةانهاظن

)7073(.مسلمصحيحفيالساعةقيامقبلالمومنين

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"،ثلاثمائة":الاصلفي

وفيها:467(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن،رقطنيالدرواه

128(،)3/المجروحينوانظر:"،معمولشكبلاهذا:حبانابن"قال

اللالىء093(،)4/الاعتدالميزان047(،)3/الجوزيلابنالموضوعات

193()2/المصنوعة

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"بالنشاب"،:الاصلفي

فيعديبنوله"،أصل"لا:وقال213(،)2/الضعفاءفيالعقيليهرو

468(،)4/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن3014(،)4/الكامل

والمتهم،باطلخبر"هذا:وقال503(،)2/الميزانفيالذهبيوردهو

)1/المصنوعةاللآلىء:وانظر،هو"منيدريلامجالد،بنالصباج:بوضعه

405(.)صالمجموعةئدالفو313(،)1/الشريعةتنزيه025(،

101



.(1")البنات

.)2(وكذا"كذاكانومئةستينكانت"اذا:وحديث

وتقوىبرواهل،أربعينالىوعملإيماناهل"اصحابي:وحديث

تدابروأهل،ومئةالعشرينإلىوتراحمتواصلواهل،الثمانينالى

.")3(والمرجالهرجثم،ومئةالستينالىوتقاطع

.()"المئتينبعد(4[)]الايات":وحديث

لهمحلتفقد؛وثمانونمئةثلاثأمتيعلىأتت"إذا:وحديث

.")6(الجبالرؤوسعلىوالترهبالعزبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

9(،)4/بغدادتاريخفيوالخطيب2177(،)6/الكاملفيعديابنرواه

بوضعه.وحكم946(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن

047(.)3/الجوزيلابنالموضوعات:انظر

فيالجوزيابنطريقهومن427(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

لها".اصللاالاحاديث"هذه:وقال471(،)3/الموضوعات

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،"الافات":الاصلفي

)3/الموضوعاتفيالجوزيوابن932(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

نظر:و603(،)3/لميزانفيالذهبيوردهو،بوضعهوحكم474(،

493()2/المصنوعةاللالىء

)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن،والحاكم،البيهقيرواه

المصنوعةاللالىء218(،)2/الاعتدالميزان:وانظر،بوضعهوحكم475(،

125(.)ص:وانظر346(.)2/الشريعةتنزيه493(،)2/

201



فصل

فيه،والصلاة،والتوسعة،والتزين،عاشوراءيومالاكتحال:ومنها

فضائل.منذلكوغير

فيهمحك!ي!النبيعنيثبتولاواحد،حديثولاشيء،منهايصحلا

فباطل.عداهاوما.)1(صيامهأحاديثغير

سائرعليهاللهوسععاشور[ءيومعيالهعلىوسع"من:فيهامامثلو

.")2(سنته

الحديث.هذايصحلا:أحمدالامامقال

وضعفمنوالتطيبوالادهان]03/1[)3(الاكتحالأحاديثماو

والطائفتان.وحزنتالميومفاتخذوهآخرونوقابلهم،الكذابين

)1(

)2(

)3(

ومسلم0468(،3045،-60021045،-0002،)3918البخاريصحيح

2632(-.)2665

لطبرانيو111(،)2/المصنوعةاللالىءفيكماالافرادفيالدارقطنيرواه

فيعديبنو252(،)3/الضعفاءفيوالعقيلي)70001(،01الكبير:في

وفى2937(،)1937-الايمانشعبفيوالبيهقي1854(،)5/الكامل

وابن746(،)صالحسنةالمقاصدفيكما،الشيخبوو،الاوقاتفضائل

الفتاوىمجموعفيالإسلامشيخوقال572(،)2/الموضوعاتفيالجوزي

الحديث؟هذاعناحمدسئل:مسائلهفيالكرمانيحرب"قال313(:)25/

الإمامقولعلىتعليقففيه158()2/الشريعةتنزيهوانظر:شينا"،يرهفلم

89(.)صالمجموعةالفوائد،المؤلفأوردهالذياحمد

طريقومن)7937(،الايمانشعبفيالبيهقيطريقهومن،الحاكمرواه

فيالنجارابنورواه573(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواهالبيهقي

89(.)صالمجموعةالفوائدفيكماتاريخه
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-لخي!النبيبهأمرمافيهيفعلونالسنةهلو،السنةعنخارجتانمبتدعتان

.البدعمنالشيطانبهمرماويجتنبونالصوممن

401



فصل

كذا،اجرفلهكذاسورةقرأمنوثواب،السورفضائلذكر:ومنها

،سورةكلأولفيالثعلبيذلكيذكركما.اخره)1(إلىالقرانأولمن

اخرها.فيوالزمخشري

انتهى..وضعوهاالزنادقةأظن:المباركبنعبداللهقال

لموأنه)2(،الكتابفاتحةحديث:السورأحاديثفيصحوالذي

.مثلها)3(الزبورفيولا،الانجيلفيولا،التوراةفيينزل

.الزهراوتان)4(أنهماعمرانوالالبقرةوحديث

.)6(القرانايسيدةنهاو(،)الكرسيايةوحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

فيالجوزيابنطريقهومن156(،)1/الضعفاءفيالعقيليرواه

الجوزيوابن2588(،)7/الكاملفيعديوابن093(،)1/الموضوعات

داودابيبنبكرأبيطريقمن193(،093-)1/الموضوعاتفي

،تفسيرهفيالثعلبيإسحاقأبوالحديثهذافزق"وقد:وقال،السجستاني

ولم،ذلكفيالواحديالحسنابووتبعهيخصها،مامنهسورةكلعندفذكر

بنبكرأبيمنعجبتوانما،الحديثأصحابمنليسالانهمامنهماأعجب

أنهيعلموهو،القرانفضائلفيصنفهالذيكتابهعلىفزقهكيفداودأبي

كما،الحفاظباتفاقموضوعوهوكعببنأبيحديثوهذا".محالحديث

692(.)صالمجموعةالفوائدفي

.()1874ومسلم)4474(،البخاريرواه

صحبح.وهو)139(.والنسائي)3125(،الترمذيرواه

.()1871مسلمرواه

.526،58،141،178/:المسندفيحمدو،81(0)مسلمرواه

طرهوني:رزقلمحمد،القرانواياتسورفضائلموسوعةانظر

501



ليلة]في[)1(قرأهمامن،البقرةسورةاخرمنالايتينوحديث

)2(.كفتا

.)3(شيطانفيقربهبيتفيتقرألاالبقرةسورةوحديث

فتنةمنعصمقرأهامنالكهفسورةأولمناياتالعشروحديث

.)4(الدجال

.()القرانثلثتعدلنهاوحد!<للههوقل>وحديث

فيها.صحماسورةفضائلفييصحولم

.بمثلهما)6(المتعوذونتعوذمانهوالمعوذتينوحديث

.قرأهما)7(ثم2[03/أ"مثلهنيرلماياتالي"انزل:مج!ي!وقوله

إذازلزلت(>:حديث:الصحةفيدونهاوهو،الأحاديثهذهويلي

.)8("القراننصفتعدل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عليها.وتكلم،القرآنآيسيدةبكونهايتعلقماوردفقد1015-151/

علىوهو،مصدرهمنوالتصويب،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما

المعلمي.نسخةفيالصواب

.()1877مسلمرواه

.()1821مسلمرواه

.()0188مسلمرواه

.(1887-)1883ومسلم)7375(،البخاريرواه

صحيح.هـاسناده5453(.،5445،5446.)5444النسائيرواه

0918(.-)1888مسلمرواه

"."غريب:وقال)3928(سننهفيالترمذيرواه

601



.(1)"القر[نربعتعدل!<أل!قرونئأئهاقل>":وحديث

5القبر")2(عذابمنالمنجيةهي"الملك"()تبارك":وحديث

ثواباعطيكذاسورةقرأ"من:كقولهبعد،الاحاديثسائرئم

واضعها)3(،بوضعهااعترفوقد،ع!يماللهرسولعلىفموضوعةكذا"

)4(.غيرهعنبالقرانالناسأشغلأنقصدت:وقال

اللهلرسولبمذبنحن:النوعهذافيالوضاعينجهلاءبعضوقال

.()عليهبمذبولا،-!يه

عليه،كذبفقد،يقللمماعليهقالمنأنهالجاهلهذايعلمولا

الشديد.الوعيدواستحق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاولالحديثعنوقال5928(4928،)3928،سننهفيالترمذيرواه

حسن"."حديث:الثالثعنوقال،""غريب:والثاني

".غريب"حسن:وقال)0928(سننهفيالترمذيرواه

الفصل.اولفيسبقماانظر

64(،)1/حبانلابنالمجروحينوقي،الفصلاولفيسبقماانظر:

أيضاالسورفضائلفيروى"وقد293(:)1/الجوزيلابنوالموضوعات

جئتأينمن:لميسرةقلت:مهديبنعبدالرحمنقال،ربهعبدبنميسرة

والذي،فيهالناسأرغبوضعته:قالكذا؟فلهكذاقرامنالاحاديثبهذه

ص)المجموعةلفوائدوانطر:،مريمأبيبننوجبوضعهاواعترفوضعها

.)692

913(.-138)1/الجوزيلابنالموضوعات

701



فصل

حديث:،الصديقفضائلفيالسنةإلىالمنتسبينجهلةوضعت

.)1("خاصةبكرولأبي،القيامةيومعامةللناسيتجلىاللهإن"

أبيصدرفيصببتهإلاشيئاصدريفياللهصب"ما:وحديث

بكر،وأبووأنابكر،أبيشيبةقبلالجنةإلىاشتاقإذاوكانبكر)2(،

.1()"رهانكقرسي

.)4(بكر"أبيروحاختارالأرواحاختارلما"اللهو

مثلوكنت،يتحدثانبكروأبوع!ي!اللهرسول"كان:عمروحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

الختلي-به"تفرد:فقالالذهبيوتعقبه78(،)3/المستدركفيالحاكمرواه

)2/بغدادتاريخفيالبغداديوالخطيب"،وضعهوأحسبهخالد-بنمحمد

فيالجوزيابنطريقهماومن143(،)1/المجروحينفيحبانوابن388(،

-04)2/موضوعاتهفياخرىطرقمنورواه44(،،04)2/الموضوعات

الفوائدفيكمانعيمابوورواه"،طرقهجميعمنيصح"لا:وقال45(

286(.)1/المصنوعةاللالىءنظر:و033(،)صالمجموعة

المجموعةالفوائد"،موضوع:وقال،الخلاصةصاحب"ذكره:الشوكانيقال

335(.)ص

العواممنأسمعزال"وما64(:)2/لموضوعاتفيالجوزيابنقال

،الثلاثبفقراتهالكلامهذاذكرثم"...:قالإنه،!حماللهرسولعنيقولون

فلا،الموضوعفيولا،الصحيحفيلاثرا،لهارأيناماأشياء"في:قالثم

الاشياء".هذهبمثلالاطالةفيفائدة

الجوزيابنطريقهومن35(،)14/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

ترجمةفي282()4/الميزانفيالذهبيوردهو94(،)2/الموضوعاتفي

باطل.بأنهوجزم،العلافحمدبنهارون

801



.(1)بينهما"الزنجي

ما،قومهفينوحعمرعمر،بفضائلحدثتكم"لو:وحديث

.بكر")2(ابيحسناتمنحسنةعمروان1[]31/،فنيت

فضلكموانما،صلاةولاصومبكثرةبكرأبوسبقكمما":وحديث

.(")3(صلىرهفيوقربشيء

.)4(عياشبنبكرأبيكلاممنوهذا

يعد.أنمنفاكثر،عليفضائلمنالرافضةوضعهماوأما

وضعت(:الارشاد")"كتابفيالخليلييعلىأبوالحافظقال

حديث.الفمئةثلاثنحو،البيتوأهل،عليفضائلفيالرافضة

الامرلوجدتذلكمنعندهمماتتبعتلوفانكهذا،يستبعدولا

.قالكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.)6(معاويةفضائلفيالسنةجهلةبعضوضعهما:ذلكومن

".موضوع:تيميةابن"قال:وفيه335(،)صالمجموعةالفوائد

-66)2/الموضوعاتوفي(،491)1/المتناهيةالعللفيالجوزيابنرواه

"وهذا:قالثم.والسلامالصلاةوعليهنبيناعلىجبريلكلاممنلكانه67(

346(.)1/الشريعةتنزيه:وانظر"،صحيحغير

.936()صالحسنةالمقاصد

الحسنةالمقاصدفيجاء"الذي:اللهرحمهغدةابوالشيخمطبوعةحاشيةفي

عبداللهبنبكرقولمنانهالموضوعاتكتبمنوغيره936(،)صللسخاوي

ه"المزني

704(.)1/الشريعةتنزيهوعنه042(،)1/

فضائله=فيالاحاديثمنعدداوساق924(،)2/الجوزيلابنالموضوعات

901



عنسفيانابيبنمعاويةفضلفييصحلا:راهويهبنإسحاققال

.(ام!شي!يمالنبي

يصحلمأنه:الحديثأهلمنذلكقالمنومراد،دهومر:قلت

)2(].
علىالصحابةمناقبفيصحفماوإلا؛بخصوصهمناقبهفيجث]

فيه.داخلفهوقريشومناقب،العموم

والشافعي،،حنيفةأبيمناقبفيالكذابونوضعهما:ذلكومن

عنذمهمافىأيضاالكذابونوضعهومااسمهما،علىالتنصيصعلى

.[)4(]كذبكلهذلكمنيروىوما.!شي!)3(اللهرسول

فهوذمهفيحديثوكل.معاويةذمفيالاحاديث:ذلكومن

.(كذل!ل!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عاصم،ابيابنان81()7/الباريفتحفيالحافظوذكربوضعها،حكمثم

ليس"لكن:قال،معاويةفضائلفيصانفواقدالنقاشبكربوو،ثعلبوغلام

الاسناد".طريقمنيصحمافيها

محمدالعباسباسمعت:الحاكم"وقال704(:)صالمجموعةالفوائدفي

".فذكره،إسحاقسمعت:يقوليوسفبنيعقوببن

المعلمي.نسخةفيكذلكوهو،ثبتهماوالأقرب،"ععدي":لأصلفي

الاباطيلفيوالجورقاني335(،)13/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

403،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن283(،)1/والمناكير

لابنالموضوعاتفيكماالاكليلكتابإلىالمدخلفيوالحاكم03(،ه

الاحاديثوهذه182(،)1/الكاملفيعديبنو03(،ه)2/الجوزي

اللآلىء7(،)5/الميزانلسان46(،)3/المجروحينوانظر:.موضوعة

.(042)صالمجموعةالفوائد،3(0)2/الشريعةتنزيه،(1/574)المصنوعة

المعلمي.نسخةمنوهي،الأصلفيليست

)2/عديلابنالكامل2(،ه0)؟1/المجروحين:المثالسبيلعلىانظر



.كذب"1(فهو2[]31/العاصبنعمروذمفيحديثوكل

.كذب"2(فهوأميةبنيذمفيحبتهل

]والرشيد[)3(،والسفاجالمنصور،مدحفيحديثوكل

كذب"4(.

،فهو

ومرو،،والكوفة،لبصرةوودجلتها،بغدادمدحفيحديثوكل

فهو،وانطاكية،ونصيبين،والاسكندرية،وعسقلان،وقزوين

.(كذب"ه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الموضوعات(،181)12/بغدادتاريخ028(،)3/للعقيليالضعفاء626(،

تنزيه426(،)1/المصنوعةاللالىء926(،264-)2/الجوزيلابن

4(.70)صالمجموعةالفوائد8(،)2/الشريعة

114(.)ص"..اركسهما."اللهم:حديثقليلبعدسياتي

يصح"."لا:وقال492(،-292)1/المتناهيةالعللفيالجوزيبنرواه

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،"والترمذي":الاصلفي

.(134)صالمجموعةالفوائد

ومن38(،)1/بغدادتاريخفيالخطيبرواهودجلتها:بغدادفيجاءما

326(.)2/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقه

طريقهومن1731(،)5/الكاملفيعديابنرواه:البصرةفيجاءوما-

324(.)2/الموضوعاتفيالجوزيابن

اخبارذكرفينعيمابورواه،والاسكاندريةوعسقلانقزوينفيجاءوما-

316(.)2/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن(،172)2/صبهان

طريقهومن9225(،)6/الكاملفيعديابنرواه،نصيبينفيجاءوما-

318(.)2/الموضوعاتفيلجوزيابن

طريقهومن471(،)9/بغدادتاريخفيالخطيبرواه،نطاكيةفيجاءوما-

321(.)2/الموضوعاتفيالجوزيابن
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النار

وذم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ا(كذب!لأفهو،النارعلىالعباسولدتحريمفيحديثوكل

بن]عبداللهمعالخارجين)2(؛خراسانأهلمدحفيحديثوكل

.كذبفهو،العباسولد[)3(

مدنمنأو،الجنةمدنمنوكذا،كذامدينةأن:حديثوكل

4(.كذب!لأفر،

الوليد)6(ذمأحاديثوكذلك"فكذب(يزيد)ذئمفيهحديثوكل

الحكم.بنمروان

464،)1/المصنوعةاللالىء:وانظرجم!،النبيعنتصجلاأحاديثوهذه

المجموعةالفوائد51(،46،05،)2/الشريعةتنزيه478(،465،477،

434(.،942432،،428)ص

)1/المصنوعةاللالىءنظر:و276(،)2/الموضوعاتفىالجوزيابنرواه

4(.20)صالمجموعةالفوائد(،01)2/الشريعةتنزيه043(،

وانظر:ؤموضوع"،:وقال321(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

47(.)2/الشريعةتتزيه

المعلمي.ونسخةمصدرهمنوالتصويبوولد"،وعلي،"عبدالله:الاصلفي

فيالجوزيابنطريقهومن903(،)2/الكاملفيعديابنرواه

الفوائدفيكماعساكربنوله"،أصل"لا:وقال903(،)2/الموضوعات

.(428)صالمجموعة

وانظر:"موضوع".:وقال003(،)2/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

415(.)1/الشريعةتنزيه453(،)1/المصنوعةاللآلىء

103(،)2/الموضوعاتفيالجوزيوابن18(،)1/المسندفيأحمدرواه

12(،)4،المساندعنالذبفيالمسددالقولفيحجرابنوضعهعنودافع

.(891)1/الشريعةتنزيه1(،60)1/المصنوعةاللالىء:وانظر
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.كذب"1(العباسولدمنالخلفاءعددوحديث

.)2(الكذبأقيحمنموسىأبيذموحديث

،العاصبنوعمرو،معاويةالىع!يواللهرسول"نظر:وحديث

كذبدعا")3(النارالىدعهماركسا،القتنةفياركسهما:فقال

ومختلق.

مختلق.فكذب)4(،ينقصولايزيدلاالايمانأنفيهحديثوكل

اللهرسولعلىأحاديثفوضعوا،اخرىطائفةوضعهامنوقابل

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/الموضوعاتفيالجوزيوابن117(،)4/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

.)284

فيالجوزيابنطريقهومن772(،)2/الكاملفيعديابنرواه

9(.)2/الشريعةتنزيهوانطر:،"موضوع":وقال271(،)2/الموضوعات

فيحبانبنو)3902(،مسندهفيلبزارو421(،)4/المسندفيأحمدرواه

ابنطريقهماومن)7436(،مسندهفييعلىبوو101(،)3/المجروحين

اللالىءفيالسيوطيساقوقد027(،)2/الموضوعاتفيالجوزي

عليهمادعاالذين"أن:معجمهفيقانعابنعندرواية427()1/المصنوعة

قالثم".التابوتبنرفاعةبنوعمرو،رافعبنمعاويةهما:لمجزالنبي

الحديثفيوقعالوهمانوبينت،الاشكالازالتالرواية"وهذه:السيوطي

وكذلك،المنافقينأحدرفاعةابنهو:وإنما،العاصابن:قولهفي،الاول

الفوائد121(،)8/الزوائدمجمعنطر:و".المنافقيناحدرافعبنمعاوية

4(.70)صالمجموعة

فيالجوزيوابن22(،-17)1/والمناكيرالاباطيلفيالجورقانيرواه

93(،-0338،/)1المصنوعةاللالىءوانطر:،(091)1/الموضوعات

453(.)صالمجموعةالفوائد914(،)1/الشريعةتنزيه
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.)1("وينقص،يزيد"الإيمان:قالأنه،ع!يم

الشافعي،حكاه،السلفإجماعوهو،صحيح]كلام[)2(وهذا

مثلوهو،عفيماللهرسولعلى1[]32/كذباللفظهذاو!ن)3(،وغيره

ناعلى،الفقهوأئمة،السنةأهلوجميع،والتابعين،الصحابةاجماع

عنحديث!الالفاظهذهوليست)4(،مخلوقغيرمنزل،اللهكلامالقران

غلط.فقدعنهذلكروىومن،ع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

الجوزيابنطريقهماومن302(،)1/الكاملفيعديوابن،الدارقطنيرواه

فيوالجورقاني"موضوع"،:وقال188(،918،)1/الموضوعاتفي

أبيعلىموقوفا7()هسننهفيماجهابنورواه31(،03،)1/الاباطيل

"وله4(:ه2)صالمجموعةالفوائدفيالشوكانيوقال،عباسوابنهريرة

شيء".منهايصحلاوالجورقاني،الحاكمعندطرق

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما

الايمان93(،38-)1/للبغويالسنةشرح832(،)2/الكبرىالابانة:انظر

ايةكثيرابنتفسير672(،)7/لهالفتاوىمجموع211(،)صالاسلاملشيخ

اقوال:كتابفيوتخريجهاالبابهذافيالواردةالاثارنطرو)124(،التوبة

1241(.-6012)3/والإيمانالتوحيدمسائلفيالتابعين

الرد1(،)صلهالعبادافعالخلق338(،)2/للبخاريالكبيرالتاريخ:انظر

شعار573(،)1/المريسيبشرعلىالرد344(،)صللدارميالجهميةعلى

بيانفيالحجة183(،)صالكبرىالابانة37(،)صالحديثصحاب

01(.00-759)3/الايمانمسائلفيالتابعيناقوال366(،)1/المحجة
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فصل

يصح.لافانهالوضوء)2(]بعد[)1(التنشيففيحديثوكل

.)3(باطلالوضوءفيالرقبةمسححديثوكذا

شيءفيهاليس،باطلكلهاالوضوء)4(أعضاءعلىالذكرحاديثو

.(الوضوء)علىالتسميةأحاديثمنهارويماقربو.يصح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،"بعض":الاصلفي

:قالثموضعفهما،54()53،برقمالبابفيحديثينسننهفيالترمذيروى

حديثماسننهفيماجهابنوروى،شيء"البابهذافيغ!ي!النبيعنيصح"ولا

"،وجههبهافمسح،عليهكانتصوفجبةفقلب..".:وفيه)468(برقم

حاشيةفياللهرحمهغدةابوالشيخوعلق353(،)1/المتناهيةالعلل:وانظر

:سماهمطبوعجزءاللكنويعبدالحي"للامام:بقوله،الكتابهذامننسخته

".البابفيواثار،احاديثفيهجمع،"بالمنديليتعلقفيماالجليل"الكلام

)1/المجموعفيالنوويقال"،الغلمنأمانالرقبة"مسحيريد:لعله

قولمن"هو:لصلاحابنوقالغ!ي!"،النبيكلاممنليس،"موضوع465(:

ابنالحافطاستوفىوقد301(،)1/الحبيرالتلخيصفيكذا."السلفبعض

وقال12(،)صالمجموعةالفوائدنظر:وهذا،كتابهفيعليهالكلامحجر

ذلك:فيالاخبارمنجملةاوردانبعد142()1/الاوطارنيلفيلشوكاني

موضوعحديثهوان،بدعةالرقبةمسح:النوويقولأنتعلمهذا"وبجميع

"وللامام:بقولههذاالقيمابنقولعلىغدةابوالشيخوعلق".مجازفة

"تحفةسماها:،مطبوعةالموضوعهذافينفيسةرسالةاللكنويعبدالحي

".موضوعلاضعيفحديثأنهفيهاحقق،"الرقبةمسحتحقيقفيالطلبة

العللفيالجوزيابنوروى164(،)2/المجروحينفيحبانابنأورده

:قالثمأذكار،منالوضوءعلىيقالفيماطويلاحديثما338()1/المتناهية

يصح"."لا

في=والترمذي381(،)382/6(،)418/5(،)2/المسندفياحمدرواها
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.)1(حديثالوضوءعلىالتسميةفييثبتلا:أحمدالامامقالوقد

انتهى.

.حسانأحاديثولكنها

المتوضى:وقول،الوضوءمنالقراغبعدالتشهد":حديثوكذلك

عبدهمحمداانواشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلااناشهد

.)2("المتطهرينمنواجعلني،التوابينمناجعلنياللهم،ورسوله

اللهمسبحانك":"مسنده"فيمخلدبنبقي5رو،آخرحديثوفي

."اليكوأتوباستغفركأنتإلاإلهلاانأشهد،وبحمدكربنا

)1(

)2(

فيالجوزيابنوردو04(،0)793-سننهفيماجهوابن26(،)25،سننه

:قالثمالوضوء،علىالتسميةفيحديثين337(336-)1/المتناهيةالعلل

الكلام84()1/الحبيرالتلخيصفيحجرابنالحافطأطالوقد"،يثبتان"لا

:قالثم،اللهرحمهتخريجهاواستوفىالوضوء،علىالتسميةأحاديثعلى

وقالأصلا،لهأنعلىتدلقوةمنهايحدثالاحاديثمجموعأنوالظاهر

صلاة"لا:بلفظوالحديث.قالهع!يمالنبينلناثبت:شيبةأبيبنبكرأبو

:البخاريعنهقال"،عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءولا،لهوضوءلالمن

012(،)1/الكنىفيالدولابيعنهنقلهكما"البابفيشيءأحسن"إنه

والالباني28(،-27)صالعربفصلفيالقربمحجةفيالعراقيوحسنه

.(122)1/الغليلإرواءفي

)1/الرايةنصب:وانظر38(،)1/سننهفيالترمذفيأحمدالامامعنأورده

117(.)1/الاوطارنيل4(،

منواجعلني،التوابينمناجعلني"اللهم:وقوله)552(،مسلمرواه

التلخيص:وانظر)55(،الترمذيعندوهي،مسلمعندليست"المتطهرين

111(.)1/الحبير
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السنن،أهلرواهالذيهو،قبلهوالتسمية،بعدهالذكرفهذا

والمسانيد.

فباطل.عضوكلعلىالذكرفيالموضوعالحديثماو
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فصل2[]32/

فيهاليس.)1(لعشرةكثرهو،أيامبثلاثةالحيضاقلتقديروكذلك

باطل.كلهبل،صحيحشيء

.")2(صلاةعليهلمنصلاة"لا:حديثوكذلك

الحديث؟هذاعنحنبلبنأحمدسالت:الحربيإبراهيمقال

اللهرسولحديثفيبهذاأناسمعتولا:الحربيقال.اعرفهلا:فقال

ع!ير)3(.

)1(

)2(

)3(

51(،)4/الضعفاءفيوالعقيلي218(،)1/سننهفيالدارقطنيرواه

العللفيالجوزيابنطريقهمومن02(،)9/بغدادتاريخفيوالخطيب

يصح"."لا:وقال383(،-382)1/المتناهية

943(.)1/المتناهيةالعللفيالجوزيابنأورده

943(.)1/المتناهيةالعللفيالجوزيابنالحربيإبراهيمعنهذااورد
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ضمنتنيسانبخروجبشرني"من:حديثالباطلةالاحاديثومن

.")1(الجنةاللهعلىله

)2("اذانيفقدذميااذىمن":وحديث

.)4("سنتكمراسيوم[)3(]نحركميومصومكميوم":وحديث

.(")فرسعلىجاءنوا،حق"للسائل:وحديث

لهااصللا،الاسواقفيتدورأحاديثاربعةأحمد:الإمامقال

.)6(الاربعةالاحاديبهذهفذكر،لمجي!اللهرسولعن

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

ص)المرفوعةالاسرار،"اذار":وفيها348()2/الجوزيلابنالموضوعات

438()صالمجموعةالفوائد001(،)صللصغانيالموضوعات324(،

"صفر".وفيها:

الجوزيابنطريقهومن037(،)8/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

..."،خصمهفاناذمياآذى"من:ولفظه632(،)2/الموضوعاتفي

381(.)2/الاعتدالميزان:وانظر

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،"فطركم":الاصلفي

المصنوعةاللالىءفيالسيوطيوقال633(،)2/الجوزيلابنالموضوعات

038(.)صالمرفوعةالاسرار،"لهاصل"لا141(:)2/

وقال1666(،-)1665داودبوو102(،)1/المسندفياحمدرواه

إلىنظراصحتهفيشكلا"وبالجملة:تخريجهاستوفىانبعدالمدراسي

بضعفهالالبانيوحكم86(،85-)صالمسددالقولذيل."طرقهمجموع

927(.)صالمرفوعةالاسرار:وانظر)1378(،الضعيفةفيتراهكما

بيالقاضيخطمن"نقلت633(:)2/الموضوعاتفيالجوزيابنقال

لبرمكي،حفصأبيخطمننقلت:قالالفراء،الحسينبنمحمديعلى
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.")1(ردهمنافلحماالسائلكذب"لولا:حديثذلكومن

)2(.ع!يمالنبيعنيثبتشيءالبابهذافيليس:العقيليقال

حسانومنالرحماء)3(،منالخير"طلب:حديث:ذلكومن

.")4(الوجوه

.()ع!يمالنبيعنيثبتشيءالبابهذافيليس:العقيليقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابابكرسمعت:يقولالصيدلانيمحمدبناحمدابابكرسمعتقال:

اللآلىءوانظر:،فذكره."..حنبلبنأحمدسمعت:يقول،المروزي

أحمد،ل!مامالمانسوبالقولهذاعلىتعقبففيها014()1/المصنوعة

181(.)2/الشريعةتنزيه

)5/الكاملفيعديبنو58(،و)275/3()2/الضعفاءفيالعقيليرواه

488(،-487)2/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن0167(،

)8/6897(،:الكبيرفيوالطبراني)8933(،الايمانشعبفيالبيهقيورواه

الشريعةتنزيه74(،)2/المصنوعةاللآلىء(،201)3/الزوائدمجمعوانطر:

.(64)صالمجموعةالفوائد،(283)صالمرفوعةالاسرار،(132)2/

.275()2/الضعفاء

لموضوعاتفيالجوزيبنطريقهومن)3/3(،الضعفاءفيالعقيليرواه

الفوائد76(،)2/المصنوعةاللآلىءوانطر:"،يصحلا":وقال194(،)2/

.(66)صالمجموعة

/)11بغدادتاريخفيوالخطيب175(،)1/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه

622(،)2/الكاملفيعديوابن034(،)3/الضعفاءفيوالعقيلي43(،

05(،594،9940،،394)2/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهمومن

شعبفيوالبيهقي9475(،)8/مسندهفييعلىأبوورواه،يصح""لا:وقال

وابن،تاريخهفيالنجاروابن)1286(،فوائدهفيوتمام)3541(،الايمان

55(.)ص:وانظر81(،)2/المصنوعةاللالىءفيكما،شيبةأبي

321(.)2/الضعفاء
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فيهاليس.)1(الناسلحوائحالتبرممنالتحذيرأحاديث:ذلكومن

صحيح.شيء

فيهاليسأحاديثالبابهذافيرويوقد:العقيليقال

شيء331/1[يثبت)2(.

الجنة،منقريب،الناسمنقريب"السخى:حديثوكذلك

.")3(عكسهوالبخيل

.)4(بوجهحديثفيهايثبتلا:الدارقطنيقال

السر[ري؛اتخذوا":كحديث،السرارياتخاذأحاديث:ذلكومن

.((")الأرحاممباركاتفإنهن

)1(

)2(

)3(

)5(

174()1/الكاملفيعديوابن034(،)2/الضعفاءفيالعقيليرواه

)2/المتناهيةالعللفيالجوزيبنطريقهماومن،معدانبناحمدترجمة

".يصح"لا:وقال518(،-517

518(.)2/المتناهيةالعلل34(،0)2/لضعفاء

فيالجوزيابنطريقهومن117(،)2/الضعفاءفيالعقيليرواه

)84601(،الشعبفيلبيهقيويصح"،"لا:وقال532(،)2/الموضوعات

اللالىء126(،)3/الزوائدمجمعوانظر:)1275(،فوائدهفيوتمام

913(،)2/الشريعةتنزيه،الجوزيلابنتعقبففيها29()2/المصنوعة

)154(.الضعيفةالسلسلة

536(.)2/الجوزيلابنالموضوعات

فيالجوزيابنطريقهومن275(،)1/الضعفاءفيالعقيليرواه

فيكماوالحاكمالطبرانيورواهيصح"،"لا:وقال47(،)3/الموضوعات

المجموعةوالفوائد602(،)2/الشريعةوتنزيه(،162)2/المصنوعةاللالىء

123(.)ص
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م!1(شيلمجيمالنبيعنالسراريفييصحلا:العقيليقالى

48(.)3/الجوزيلابنالموضوعات)1(

122



فصل

باطل.كلها.)1(العزبةمدحأحاديث:هذاومن

.السدر)2(قطععنالئهيأحاديث:ذلكومن

م!3(.شيالسدرقطعفييصحلا:العقيليقال

صحيح.حديثفيهليس:أحمدوقال

،العدسمدحأحاديث:بعضهإلىالإشارةتقدمتما:ذلكومن

،والهندباء،والزبيب،والرمان،والباذنجان،والباقلاء،والارز

كلهجزءوفيها،والهريسة،والجبن،(4]والجوز[)،والبطيخ،والكراث

.(اخره)إلىأولهمنكذب

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالجوزيابنطريقهومنموقوفا،25()1/الاولياءحليةفينعيمأبورواه

عبدااللهأحب"إذا:ولفظه،""موضوع:وقالمرفوعا،81()3/الموضوعات

)2/الاعتدالميزانوانظر:ولد".ولابزوجةيشغلهولملنفسهاصطفاه

الفوائد212(،)2/الشريعةتنزيه018(،)2/المصنوعةاللالىء667(،

.301ص:وانظر،5(80)صالمجموعة

فيراسهاللهصوبسدرةقطع"من:ولفظه)9523(،سننهفيداودابورواه

فيسدرةقطعمن"يعني:فقال؟الحديثهذامعنىعنداودابووسئل.النار"

أقوالاوانظر.حق"بغيروظلماعبثما،والبهائم،السبيلابنبهايستضلفلاة

للفتاويالحاويفيالسدر"قطععنالخدر"رفع:السيوطيرسالةفياخر

/2(.)802-213

693(.)صالضعفاء

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"الجزر("،:الاصلفي

41(.)ص:انظر
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.")1(اللحموالاخرةالدنياطعام"أفضل:حديثفيهاجاءماقربو

م!2(.شيع!يمالنبيعنالمتنهذافييصحلا:العقيليوقال

صنعمنوأنه،بالسكيناللحمقطععنالنهي"حديث:هذاومن

.)3("الأعاجم

منيحتزع!يماللهرسول"كانو،بصحبحلمج!أحمد:الامامقال

.")4(وياكل،الشاةلحم

باطلة.كلها.()السوقفيالاكلعنالنهيحديث:ذلكومن

)6(.ع!يمالنبيعنشيءالبابهذافييثبتلا:العقيلي2[]33/قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيالجوزيابنطريقهومن258(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

الفوائد224(،)2/المصنوعةاللالىء:وانظر126(،)3/الموضوعات

.(168)صالمجموعة

.258()3/الضعفاء

فيه،متكلممعشر،ابونجيح:ساندهوفي)3778(سننهفيداودابورواه

"وفيه37(:)5/المجمعفيالهيثميوقال624(،)23/الكبيرفيوالطبراني

ومن6027(،)7/الكاملفيعديبنهورو"،ضعيفوهوكثيربنعباد

)2/الشريعةتنزيه:وانظر912(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقه

.(916)صالمجموعةالفوائد248(،

912(.)3/الجوزيلابنالموضوعات

512(،)2/الكاملفيعديوابن191(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

فيالجوزيابنطريقهمومن383(،)7/بغدادتاريخفيوالخطيب

المجموعةالفوائد:وانظر،يصح""لا:وقال891(،-791)3/الموضوعات

158(.)ص

191(.)3/الضعفاء
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.جزء)2(وفيه.)1(وفضله،البطيخأحاديث:ذلكومن

رسولانالاشيء،البطيخفضلفييصحلا:أحمدالاماموقال

.ياكله)3(كانع!يرالله

)1(

)2(

)3(

انهيشك"لا:وقال79(،69،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنرواه

ص)المجموعةالفوائد902(،)2/المصنوعةاللالىء:وانظر،"موضوع

.)016

التوقانيعمروابوفيه"صنف238(:)صالحسنةالمقاصدفيالسخاويقال

".باطلةحاديثهوجزءا،

ينسبهلملكنه79(،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنبنصهالكلامهذاأورد

لاحمد.
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فصل

النرجس،"فصل:كحديث،الازهارفضائلاحاديث:ذلكومن

.كذبكلها(1)"والبان،والبنفسج،والمرزنجوش،والورد

حديثماإلاكذب)3(؛كلها)2(.الديكفضائلاحاديث:ذلكومن

تقدموقد.")4(فضلهمناللهفاسالوا؛الديكصياحسمعتم"إذا:واحدّا

ذلك.

)1(

)2(

)3(

)4(

923،024،)3/:الجوزيلابنالموضوعاتفيالترتيبهذاعلىهي

بالوضع.عليهاوحكم924(،243،245،

127(،)1/الضعفاءفيوالعقيلي41(،)2/المجروحينفيحبانابنرواه

:وقال138(،133،)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهماومن

924(،)2/الشريعةتنزيه227(،)2/المصنوعةاللآلىء:وانظر،"موضوع"

.(172)صالمجموعةالفوائد

حمدو)459(،والليلةاليومفيوالنسائي)1051(،سننهفيداودابوروى

حديثما)5731(الإحسانقيكماحبانوابن391(،291،)5/المسندفي

تسبوا"لا!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالجهنيخالدبنزيدعن

إسناده)646(:لصالحينرياضفيالنوويقال."للصلاةيوقظفإنه،الديك

".صحيح

.45صتخريجهسبق.)6857(ومسلم)3033(،البخاريرواه
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فصل

)1(عليهوالثناء،وفضلهالحناءأحاديث:ذلكومن

2(لأ
.شيءمنهيصح

لاحزءوفيه.

،السواك:المرسلينسننمن"أربع:الترمذيحديثفيهماجودو

.)3("والحناء،والطيب

بعضمنغلطهذا:يقول،المزيالحجاجباشيخناوسمعت

شيخعنالمحاملي)4(رواهكذلك،بالنونالختانهووانما،ةالرو

منهالمحسقطالسطراخرفيوقعتاللفظةانوالظاهر:قال،الترمذي

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالجوزيابنطريقهومن56(،)5/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

)4/المعادزاد(،157)5/الزوائدمجمع:وانظر023(،)3/الموضوعات

الفوائد275(،)2/الشريعةتنزيه926(،)2/المصنوعةاللالىء09(،-88

.(591)صالمجموعة

اللالىءفيكما،زيالرعبدالوهاببنمحمدبنعبداللهسعيدابيجزءلعله

ريحان"سيد:حديثالقيمابنعلىبعضهمأوردوقد027(،)2/المصنوعة

والخطيب09111(،)11/الكبيرفيالطبراني:رواهفقدالحناء"،الجنةهل

)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن56(،)5/بغدادتاريخفي

)5/ئدالزومجمعفيالهيثميوقال)7706(،الشعبفيوالبيهقي023(،

ثقةوهو،حنبلبناحمدبنعبداللهخلاالصحيحرجال"رجاله157(:

275(،)2/الشريعةتنزيه926(،)2/المصنوعةاللالىء:وانظرمامون"،

.(175)صالتحديث،(465)صالمرتابجنة،(0421)الصحيحةالسلسلة

الحياء،:المرسلينسننمنربع":ولفظه)0801(سننهفيالترمذيرواه

وصوبه)الختان(،انهالبيضاويواستظهروالنكاج"،لسواك،ووالتعطر،

465(.)1/القديرفيضفيكماجيدكلامفيالعراقيالحافط

)444(.أماليهفي
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)1(الختانهووانما.الحياءوبعضهم،الحناء:بعضهمفرواها،النون

.)2(والكتمبالحناءالخضاب:حديثوصح

.)3(بالعقيقالتخئمأحاديث:ذلكومن

!شيم)4(النبي!دعنشيهذافييثبتلا:العقيليقال

.(النساء)علىالروياتقصأنالنهيحديث:ذلكومن

.)6(يثبتوجهمنيحفظلا:العقيليقال

.زنى)7(ولدالجئةيدخللا:احاديثذلكومن[ا341/

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

جيد.كلاموفيه456()1/القديرفيض903(،)3/المعادزاد:انظر

الشيبهذابهغيرمااحسن"إن:ولفظه)5042(،سننهفيداودأبورواه

367(.1/)0الباريفتح:وانظر،"والكتمالحناء

الضعفاء251(،)11/بغدادتاريخ153(،)3/المجروحين:فيانظرها

اللالىء341(،)2/الاباطيل281(،)8/الأولياءحلية944(،)4/للعقيلي

276(.)2/الشريعةتنزيه272(،)2/المصنوعة

944(.)4/الضعفاء

الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن35(،)3/الضعفاءفيالعقيليرواه

تنزيه،(927)2/المصنوعةاللآلىء:وانظر،"موضوع":وقال،(525)3/

.(612)صالمجموعةالفوائد،(128)2/الشريعة

255(.)3/الجوزيلابنالموضوعات35(،)3/الضعفاء

فينعيموابو)5672(،سننهفيوالنسائي302(،)2/المسندفياحمدرواه

كماحميدبنوعبد1286(،)3/الكاملفيعديوابن924(،)8/الحلية

191(،)11/بغدادتاريخفيوالخطيب)1464(،مسندهمنالمنتخبفي

وانظر:932(،326-)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهمومن

الشريعة-تنزيه291(،)2/المصنوعةاللآلىء254(،)صالكافيالجواب
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فيهاليسأحاديثذلكفيورد"وقد:الجوزيابنالفرجأبوقال

أخرئ(وزروازرنزرولا>:تعالىبقولهاسضةمعاوهي،يصحشيء

.15[")1(لاسراء:1

بفعلالجنةيحرملمفانه؛صحتإنبهامعارضةليست:قلت

يدخلولا،الغالبفيطيبمنهايتخلقلاالخبيثةالنطفةإنبل،والديه

وكان،الجنةدحلتطيبةالجنسهذافيكانتفان،طيبةنفسإلاالجنة

.المخرك!وكرالعاممنالحديث

ومعناه،حسنحديمثوهو.")2(الثلاثةشرأنه":ذمهفيوردوقد

وشره،خبيثةنطفةوهذا،عارضالابوينشرنفا؛الاعتباربهذاصحيح

.فعلهما)3(منالأبوينوسر،أصلهمن

)1(

)2(

)3(

673(.-)672للألبانيالصحيحةالسلسلة228(،)2/

.33(932،0)3/الموضوعات

العلل:وانظر311(،)2/مسندهفيحمدو)6393(،سننهفيداودابورواه

)672(.الصحيحةلسلسلة976(،)2/المتناهية

نقلفقد(،291)2/المصنوعةواللآلىء073(،)صالحسظالمقاصد:انظر

والحديث،الايةبينتعارضلاانهبيانفيهجيدااشلاماوالسيوطىالسخاوي

364(.)6/القديرفيض
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.")1(غيبةلفاسق"ليس:حديثذلكومن

باطل.وهو،طرقمنرويقد:والخطيب،الدارقطنيقال

.)2(البراغيثلسبعنالنهيأحاديث:ذلكومن

م!3(.شيع!ي!النبيعنالبراغيثفييصحلا:العقيليقال

وتحريما)4(إباحةبالشطرنجاللعبأحاديث:ذلكومن

الصحابة.عنالمنعفيهيثبتوإنما،غ!ي!اللهرسولعلىكذب

،كلها

)1(

)2(

)3(

)4(

العبشمي،بشربنالعلاءترجمةفي221()5/الكاملفيعديابنرواه

فيالجوزيابنطريقهماومن،والخطيب"؟،أحاديثهعلىيتابيع"لا:وقال

،الكلامذمفيوالهروي،والقضاعي،والدارقطني781(،)2/المتناهيةالعلل

562(.)صالحسنةالمقاصدقيكما،الشعبفيوالبيهقي

39(،)8/الاوسطفيوالطبراني)1237(،المفردالادبفيالبخاريرواه

الضعفاءفيوالعقيلي718(،717-)صالحسنةالمقاصدفيكماوالبزار،

ابنطريقهماومن347(،)1/المجروحينفيحبانبنو158(،)2/

فيهشيخنا"أفرد:السخاويوقال713(،)2/المتناهيةالعللفيالجوزي

"،البرغوثخبرفيالمبثوث"البسطالجزء:هذاواسم،انتهىجزءا".

كشف:وانظر،"البرغوثخبرفي"الطرثوث:اسمهفيهجزءايضاوللسيوطي

.(186)14/العمالوكنز352(،)2/لخفاء

.(158)2/الضعفاء

ابنوعنه26(،و)792/3()2/لمجروحينفيحبانابن:منهالتحذيرروى

فيوقاللهما"،صل"لا:وقال783(،)2/المتناهيةالعللفيالجوزي

عن،حزموابن،موسىبوو،عبدانابن"رواه343(:)صالحسنةالمقاصد

702(.)صالمجموعةالفوائد:وانظرمرسلا"،مسلمبنحبة
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.()1"ارتدتإذاالمراة2[]34/تقتللاا1:حديثذلكومن

)2(.غ!يهالنبيعنالحديثهذارصحلا:الدارقطنيقال

فهم،جماعةوعنده،هديةإليهاهديت"من:حديثذلكومن

)3(ء"
.سركاوه"

.4(لأشيالبابهذافييصعلا:العقيليقال

جلساؤهوعندههديةلهأهديمنباب،ءمحيحهفيالبخاريوقال

ولم5"شركاوجلساءه"إن:عباسابنعنويذكر:قال،أحقفهو

)5(

يت.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)6(حبوا"الجنةيدخلعوفبنعبدالرحمنان":حديثذلكومن

الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهومن)118(،سفلهفيالدارقطنيرواه

)3/الميزانلسان:وانظر017(،)2/الاباطيلفيوالجورقاذئي357(،)3/

202(.)صالمجموعةالفوائد225(،)!؟/الشريعةتنزيه323(،

357(.)3/الجوزيلابنالموضوعات118(،)3/الدارقطنيسنن

ومن924(،)4/التاريخفيلخطيبو328(،)4/الضعفاءفيالعقيليرواه

)2/الشريعةتنزيه592(،-492)3/الموضوعاتفيالجوزيابنطريقهما

232(.)صالمجموءكلةالفوائد892(،

328(.)4/الضعفاء

)5/الفتحفيحجرابنوقال.،..هديةلهاهديمنباب،الهبةكتاب

منإساناداأصلحوالموقوفوموقوفا،مرفوعا/عباسبنعنجاء227(:

892(.)2/الشريعةتنزيه:وانظر،"...المرفوع

)2/الموضوعاتفيالجوزيابنوعنه115(،)6/المسندفياحمدرواه

عنالجوزيابنونقل،منكر"كذبالحديثهذاا-مد:"قال:وقال246(،

=القولوفي264(،)1/الكبيرفيالطبرانيورواه،"موض!ع":قالأنهالنسائي
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-لجي!)1(.النبيعنيصجلا:شيخناقال

والنقباء،،والاغواث،والاقطاب،الأبدالحديث:ذلكومن

!ي!.اللهرسولعلىباطلةكلها،والاوتاد)2(،والنجباء

ماتكلمالاء،الب!فيهمفانالشاماهلتسبؤالا":فيهاماقربو

.اخر"رجلامكانهاللهابدل،منهمرجل

منقطع.فإنه؛أيضايصحولا.أحمد)3(ذكره

)1(

)2(

)3(

أمرالتيالاحاديثمنهو:نقولانمحاملهولى"و28(:9،)صالمسدد

يكوننواماترك،الضربيكوننفاماعليها،يضرباناحمدالامام

اللآلىءوانظر:"،بالضربخلوالحديثكتبعبداللهعنكتبهمنبعض

.(1)2/الشريعةتنزيه412(،)1/المصنوعة

.بعدهما:انظر

43(،)صالحسنةالمقاصد793(،)3/الجوزيلابنالموضوعاتانظر:

وجودعلىالدال"الخبر:السيوطيرسالة033(،)2/المصنوعةاللالى

تنزيه455(،)2/للفتاويالحاويفيلابدال"ووالنجباءوالاوتادالقطب

.24(5)صالمجموعةالفوائد03(،6)2/الشريعة

45(.)صالحسنةالمقاصد:وانظر112(،)1/المسندفياحمدرواه
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فصل

والرفع،الركوععند،الصلاةفياليدينرفعمنالمنع:ذلكومن

منها،شيءيصحلالمجيم،اللهرسولعلىمكذوبةباطلةكلهامنه،

فصلى:قال.ع!حاللهرسولصلاةبكمأصليإنما":مسعودابنكحديث

")1(.مرةلأفيإلايديهيرفعفلم

الرفع-فييعنى-أبيهعن،سالمحديثثبتقد:المباركابنقال

.مسعود)2(ابنحديثيثبتولم

فلم،وعمر،بكروابي،ع!ع!ماللهرسولمع"صليت:الاخروكحديثه

يصح.لامنقطعوهو.")3(الصلاة[فتتاحعندالايرفعوا

البراء:عن،ليلىأبي3/1[]هابنعنزياد،أبيبنيزيدوحديث

ثم،اذنيهمنقريبالىيديهرفعالصلاةافتتحاذاكانع!يماللهرسول"ان

.يعود")4(لا

)1(

)2(

)3(

)4(

هووليس،طويلحديثمنمختصر"هذا:وقال)748(،داودأبورواه

اليدينرفعتركباب:والنسائي)257(،لترمذيواللفط"،هذاعلىبصحيح

41()2/الترمذيعلىتعليقهفيشاكرأحمدصححه)2501(،الركوععند

الثابتة.الاخرىالرفعاحاديثوبينبينهالجمعوفيه،فليراجع،نفيسكلامفي

رقمالحديثبعد93(،38-)2/سننهفيالترمذيلمباركابنعنرواه

علىتعليقالرايةنصبحاشيةوفي493(،)1/الرايةنصب:وانظر)256(،

هذا.المباركابنقول

وانظر:حسن"،"حديث:وقال)257(لترمذيو)748(،داودأبورواه

تنزيه18(،)2/المصنوعةاللالىء386(،)2/الجوزيلابنالموضوعات

.(101)2/الشريعة

:وقال01(،0)3/المجروحينفيحبانابنوردهو)974(،داودأبورواه
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.يزيد)1(تغليطإلىالناسبعضذهب:الشافعيقال

.واهحديثهذا:أحمدالاماموقال

الحديث.ضعيفزيادأبيابن:يحيىوقال

.)2(بذاكليس:عديابنوقال

يصح.لا:وقالوا،الحديثأهلجمهورالحديثهذاوضعف

ابنعن،مقسمعن،الحكمعن،ليلىأبيابنعن،وكيعوحديث

"ترفع:ع!يماللهرسولقالقالا:عمر،ابنعن،نافعوعن،عباس

والصفا،،القبلةواستقبال،الصلاةافتتاحعند:مواطنسبعةفيالأيدي

.)3("والجمرتين،والموقفين،والمروة

)1(

)2(

)3(

الكوفةقدملمازيادابيبنليزيدالكوفةاهللقنهايعد"لم"ثم:زيادة"إن

سمعهعيينةبنسفيانأنوذلك،فتلقن،عمرهاخرفيالحديثبهذاوحدث

لابنالكاملفيوكذا"،الزيادةهذهفيهوليسالحديثبهذايحدثقديمابمكة

4(.20)1/الرايةنصب:وانظر276(،)7/عدي

".الحديثهذافييزيدتغليطإلىسفيان"ذهب:وفيه125()1/الام

يكتبضعفهومع،الكوفةشيعةمنويزيد":عديابنولفظة275(،)7/الكامل

حنبل.بنأحمدعنعديابنوردهافقد"بذاك"ليس:لفظةوأما،"حديثه

ص)المرفوعةالاسرارفيكما،اليدينرفعفيالبخاريوعلقه،الطبرانيرواه

)3/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال093(،)1/الرايةونصب472(،

وفى،الحفظسىءوهو،ليلىأبيبنمحمد:الاولالاسناد"وفي238(:

نصبفيكماوالبيهقيالحاكمورواه"،اختلطوقد،السائببنعطاء:الماني

هذاعلىواعترضلإمام:فيالشيخ"قال:وفيه193()1/الراية

قالعمر،وابنعباسابنعلىبالوقفعنهوكيعيةرووثانيها:،...بوجوه

".ليلىابيابنعنالحديثهذاروىمنكلمناثبتووكيع:الحاكم
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.عباسوابن،عمرابنعلىوقفهوالصحيح،رفعهيصحلا

بنعبداللهروايةمن""الخلافياتفى]البيهقي[)1(أوردهوحديث

"أن:ابيهعن،سالمعن،الزهريعن،مالكثناالخراز[)2(:]عون

5)3(يعود"لاثم،الصلاةافتتحإذايديهيرفعكانع!يم[لنبي

.موضوعانهباللهشهدبعدعلىالحديثروائحشمومن

اولفييديهيرفعكلي!اللهرسول"كان:الزبير[)4(بن]عبادوحديث

.()يرفعها"لمثم،[لصلاة

.هصوعوهو

أنس،عنالكرمانى،3/2[]هعكاشةبنمحمدوضعهوحديث

.")6(لهصلاةفلاالركوعفييديهرفع"من:موقوفا

واضعه.اللهقيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المعلمي.نسخةمنوالتصويب"البخاري"،:الاصلفي

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،الحداد""عوف:الاصلفي

قال:البيهقيقالقال:ثم404(،)1/الرايةنصبفيالزيلعيأورده

مالكعنالصحيحةبالاسانيدروينافقد...،موضوعباطلهذا:الحاكم

مالك.حديثغرائبفيهذاالدارقطنييذكرولمهذا،بخلاف

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"أبي"،:الاصلفي

"قال:وقال404(،)1/الرايةنصبفيكما،الخلافياتفيالبيهقيرواه

".مرسلفهو،تابعيهذاوعباد)الامام(:فيالشيخ

"قيل:قال،الحاكمعن387()2/الموضوعاتفيالجوزيابنأورده

:فقال.،..الركوعفيأيديهميرفعونعاندناقوماإن:عكاشةلمحمدبن

وردهومرفوعا"،الحديثهذاوساقإسنادا،عكاشةابنفذكر،المسيبحدثنا

وكذبه.288()5/الميزانلسانفيحجرابن
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فصل

لابامهاتهميدعونالقيامةيومالناس"إن:حديثذلكومن

بخلافه.الصحيحةوالاحاديث،باطلهو.")1(بابائهم

بابائهم،القيامةيومالناسيدعىباب:"صحيحه"فيالبخاريقال

:يقال،غدرتهبقدرالقيامةيوملواءغادرلكلينصب":حديثذكرثم

.")2(فلان[بنفلانغدرةهذه

ذلك.غير،أخرأحاديثالبابوفي

)1(

)2(

،الطبريإبراهيمبنإسحاقترجمة343()1/الكاملفيعديابنرواه

)01/الباريفتحفيكماوالطبرانيالإسناد"،بهذاالمتن"منكر:وقال

جدا".ضعيف"وسنده:حجرابنقال957(،

)6177(.بمابائهمالناسيدعىماباب،الادبكتاب
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فصل

]سماعا[)1(ع!يماللهرسول"حضور:ذلكومن

)2(
.لميصه"

شقحتى،ورقص

.الكذبعلىأجراهما،واضعهاللهفلعن

5")3(لنقعهبحجرظنهاحدكمأحسنلو":وحديث

.الاوثانعبادالمشركينوضعمنوهو

واي،القيامةيومدولةلهمفان،أياديالفقراءمعاتخذوا":وحديث

.(4)"دولة

.(شهيد"")فهوفماتفكتمفعفعشق"من:وحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوتسديده،بياضالاصلفي

ع!يبم،النبييديبينانشدمحذورةأبان254(:)صالمجموعةالفوائدفي

كذبهو:تيميةابنقال،كتفيهعنالشريفةالبردةوقعتحتىتواجدنهو

بالحديث.العلماهلباتفاق

له".اصل"لا:حجرابنوقال"،موضوع"كذب:تيميةابنالاسلامشيخقال

.282()صالمرفوعةالاسرار542(،)صالحسنةالمقاصد

المقاصدفيكما،لديلميو،منبهبنوهبترجمةفيالحليةفينعيمأبورواه

وردهو516(،)2/المتناهيةالعللفيالجوزيوابن54(،)صالحسنة

شيخ:بوضعهوحكم"موضوع"،:وقال921(،)4/الميزانفيالذهبي

الحسنةالمقاصدله"،اصل"لاحجر:ابنالحافظوقال،تيميةابنالاسلام

.(301)صالمرفوعةالاسرار542(،)ص

تاريخفيوالحاكم156(،)5/بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

لحسنةالمقاصدفيكما،وغيرهم،دمثقتاريخفيعساكروابننيسابور،

في=اللهرحمهالقيمابنأطالوقد338(،)صالمرفوعةلاسرارو658(،)ص
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لمجير.اللهرسولعلىموضوع

أيضا،موضوع.له")2(لمحفر]له[)1(مغفورمعأكل"من:وحديث

.)3(الناسبعضراهمنامانهفيهرويماوغاية

منرمدا")4(.عينيهفييرلممخالفااظفارهقص"من:وحديث

.الموضوعاتأقبح

دعاهوإذا،فليجبالصلاةقيوهوافهاحدكمدعت"اذا:وحديث

،الامويالقرشيأبانبنالعزيز]36/1[عبديرويه(.يجب")فلاأبوه

أحاديثروى،كذاب:وغيره،معينابنوقال.)6(تركوه:البخاريقال

ء)7(
موضوعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

018(،)صالمحبينوروضة275(،)4/المعادزادكتابهفيبطلانهبيان

255(.)صالمجموعةالفوائدوانظر:353(،)صلكافيوالجواب

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،الاصلفيليسلمعكوفينبينما

"،العلمهلعندإسنادله"ليس:وقالتيميةابنالاسلامشيخبوضعهحكم

ولاحسنولاصحيحلهأصللا،موضوع"كذبحجر:ابنالحافطوقال

الفوائد931(،)صالمرفوعةالاسرار628(،)صالحسنةالمقاصد،"ضعيف

.(581)صالمجموعة

مانامية.رؤياأنهوفيه628()صالحسنةالمقاصد

غيركلامفيوهو،أجده"لم664(:)صالحسنةالمقاصدفيالسخاويقال

الغنية،فيعبدالقادروالشيخ،المغنيفيقدامةابنمنهم،الائمةمنواحد

34(.1)صالمرفوعةالاسرار:وانطر

اجده.لم

446(.)01/دبغدتاريخ

445(.)01/دبغدتاريخ17(،)3/للعقيليالضعفاء
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لله")1(.التحيات،الله"بسم:اولهوفيالتشهد،فيجابروحديث

الزبير،أبيعن،جريجابنعن،عاصمأبيعن،الربيعبنحميديرويه

.بشيء)2(ليس:النسائيوقال.كذابحميدهذا:معينابنقال.عنه

)1(

)2(

"باطل"،:وقال،الربيعبنحميدترجمة281()2/الكاملفيعديابنرواه

التسميةباجاواستحبمنباب141(،)2/للبيهقيالكبرىالسننوانظر:

التحية.قبل

612(.)1/الاعتدالميزان

913



فصل

هذايأتلففكيف")1(.مريمابنعيسئإلامهديلا":عنوسالت

فيوهلبينهما؟الجمعوجهوما،وخروجه،المهديأحاديثمع

لا؟أم،حديثالمهدي

فيماجهابنفرواه"مريمابنعيسىإلامهدي"لا:حديثفاما

،)2(
خالدبنمحمدعن،الشافعيعن،عبدالاعلىبنيونسعن،"سننه"

النبيعن،مالكبنأنسعن،الحسنعن،صالحبنأبانعن،الجندي

جميم.

خالد.بنمحمدبهتفردمماوهو

":الشافعي"مناقبكتابفيالابري[)3(]الحسينبنمحمدقال

والنقل،العلمأهلمنالصناعةأهلعندمعروفغيرهذاخالدبنمحمد

أهلمننهو،المهديبذكرع!ي!اللهرسولعنالاخبارتواترتوقد

)4(
بيته.

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالخطيب441(،)4/المستدركفيوالحاكم)203(،ماجهابنرواه

)2/المتناهيةالعللفيالجوزيابنطريقهومن221(،)4/بغدادتاريخ

فيالجورقانيورواهمنكر"،"حديث:قالانهالنسائيعنونقل862(،

وانظر:155(،)1/العلمبيانجامعفيعبدالبروابن931(،)1/الاباطيل

قال028(،)1/الكبرىالشافعيةطبقات535(،)3/الاعتدالميزان

051(.)صالمجموعةالفوائد"."موضوع:الصغاني

تخريجه.تقدم

ونسخة،ترجمتهمصادرمنوالتصويبالاسنوي"،"الحسن:الاصلفي

)16/992(.:النبلاءأعلامسير:وانظر،المعلمي

في=جاءماتواترفي"التوضيح:الشوكانيكتابمنها:مؤلفاتهذاوفي

014



هذا.خالدبنمحمدبهتفرد:البيهقيوقال

فيعليهاختلفوقد،مجهولهو:عبداللهأبوالحاكمقالوقد

النبيعن،الحسنعن]36/2[،عياشأبيبنأبانعنعنهفرويإسناده

عن-مجهولوهو-خالدبنمحمدروايةإلىالحديثفرجع:قال،!م!م

وهو،!يمالنبيعن،الحسنعن-متروكوهو-عيانرأبيبنأبان

.إسنادا)1(أصجالمهديخروجعلىوالاحاديث،منقطع

الاالدنيامنيبقلم"لو:!يمالنبيعنمسعود،ابنكحديث:قلت

بيتي،أهلمنأو،منيرجلايبعثحتى،اليومذلكاللهلطول،يوم

وعدلأ،قسطاالأرضيملأ،أبيسم1أبيهواسم،اسمياسمهطىء1يو

حديث":وقال،)2(والترمذي،داودأبورواه.وجوزا"ظلماًملئتكما

سلمة،موسعيد،بيو،عليعنالباب"وفي:قال،"صحيححسن

(")3(.صحيح"حسن:وقال،هريرةأبيحديثروىثم.("هريرةبيو

انتهى.

وعبدالرحمن،الباهليأمامةبيو،اليمانبنحذيفةعنالبابوفي

مالك،بننسو،وثوبان،العاصبنعمروبنوعبدالله،عوفابن

وغيرهم.،عباسوابن،وجابر

)1(

)2(

)3(

نزولفيتواتربما"التصريج:الكشميريوكتاب،"والمسيحوالدجالالمهدي

البستوي.عبدالعليمللدكتورالمهديأحاديثوموسوعة،مطبوعوهو"المسبح

863(.)2/المتناهيةالعلل44(،1)4/المستدرك

"،صحيح"حسن:وقال)2231(،والترمذي)4282(،داودابو51رو

147(.)صفيكماالمؤلفوصححه

)2233(.برقمفيههريرةابيوحديث438(،)4/الترمذيسنن



:فقال،الحسنابنهإلىنظرأنه،عليعن،داود"أبي"سننوقي

يسمىرحلصلبهمنوسيخرج،ع!ي!النبيسماهكما،سيدهذاابني"إن

الأرضيملا،الخلقفييشبههولا،الدلقفىيشبهه،نبيكمباسم

عدلا")1(.

ع!يم:]37/1[اللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبيوعن

وعدلأ،،قسطاالأرضيملأ،الأنفأقنى،الجبهةأخر،مني"المهدي

جيدبإسنادداودأبورواه.")2(سنينسبعيملك،وظلماجوراملئتكما

عن-الحديثحسن]وهو[)4(-القطان]داور[)3(بنعمرانحديثمن

.(عنه)،نضرةابي]عن،قتادة

الناجي،الصديقأبيعنآخر،وجهمننحوهالترمذيوروى

عنه)6([)7(

عن،الخليل[)8(]أبيمريمأبيبنصالححديثمنداودأبووروى

موتعنداختلافيكون":قال،مج!ي!النبيعن،سلمةأمعن،لهصاجما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)249(.داودأبيضعيف:وانظر)0942(،داودأبورواه

)6736(.الجامعصحيحفيالالبانيحسنهوقد)4285(.داودابورواه

المعلمى.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب"وارد"،:الاصلفي

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،""وقال:الاصلفي

.بعدهلذيالتعليقانظر:

وجهمننحوهالترمذيوروى،عنهالناجيالصديقبي"عنهكذا:الاصلفي

عنالصديقأبيعن:والمعنى)2232(،الترمذيسننمنلتصويبوواحد،

.الخدريسعيدأبي

حسن"."حديث:الترمذيوقال)2232(،الترمذيسنن

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،"بن":الاصلفي
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أهلمنناسفياتيه،مكةإلىهاربماالمدينةأهلمنرجلفيخرج،خليفة

إليهويبعث،والمقامالزكنبينفيبايعونه،كارهوهو،فيخرجونهمكة

الناسرأىفاذ[،والمدينةمكةبينبالبيداء،فيخسف،الشاممنجيش

رجلينشاثم،فيبايعونه،العراقأهلوعصائب،الشامأبدالأتاهذلك

وذلك،عليهمفيظهرونبعثا،إليهمفيبعث،كلبأخواله،قريشمن

فيويعمل،المالفيقسم،كلبغنيمةيشهدلملمنوالخيبة،كلببعث

سنين،سبعفيلبث،الأرضفيبجرانةالاسلامويلقى،نبيهمبسنهالناس

.")1(المسلمونعليهويصلي،يتوفىثم

.")2(تسعفيلبث":2[]37/روايةوفي

.باللفظين)3(أحمدالامامورواه

عن،الخليلأبيعن،قتادةعناخر،وجهمنداودأبوورواه

)4(.نحوهسلمةأمعن،الحارثبنعبدالله

صالحعنقتادةحديثمن"مسنده"فيالموصلييعلىأبوورواه

عنمجاهد،عن:صالجقالوربما،لهصاحبعن،الخليل(]أبي[)

سلمة.أم

صحيح.:فيهيقالأنيجوزمماومثله،حسنوالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6591(.الضعيفةالسلسلةفيكماضعيفوهو)4286(،داودأبورواه

قبله.كالذيوهو)4286(،سننهفيداودأبورواه

قبله.كالذيضعيفوهو316(،)17/6()3/المسند

السلسلةوانظر:،تقدمكماضعيفوهو)4288(،سننهفيداودأبورواه

)2491(.الصحيحة

.تقدمكماثبتهماوالصواب"بن"،:الاصلفي
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ثنا]شيبة[)1(،أبيبنعثمانثنا"سننه":فيماجهابنوقال

الحنفية،بنمحمدبنإبراهيمعن،ياسينثنا]الحفري[)2(،داودأبو

البيتأهلمنالمهدي"ع!ير:اللهرسولقال:قال،عليعن،أبيهعن

.")3(ليلةفياللهيصلحه

)4(
يصلحولمللاعتضاد،يصلحفحديثهضعيماكانوإن،وياسين

.للاعتماد

جابربنعمروزرعةأبيعن،لهيعةابنحديثمن"سننه"وفي

رسولقال:قال،الزبيديجزءبنالحارثبنعبداللهعن،الحضرمي

.()"سلطانهللمهديفيوطئون،المشرقاهلمنناس"يخرج:ع!ي!الله

قال:قال،حذيفةحديثمن(")6(المهدي"كتابفينعيمأبووذكر

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،"لهيعة":الاصلفي

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،"الجعبري":الاصلفي

صحيحوهو)8504(،سننهفيماجهوابن84(،)1/المسندفياحمدرواه

)2371(.الصحيحةالسلسلةقيكما

التهذيبتقريببهأ،باس"لاحجر:ابنقال،الكوفيالعجليشيبانابنهو

4701(.)ص

سلطانه.:يعني"للمهديفيوطئون..".:وفيه)8804(ماجهابنرواه

264(.)3/الزجاجةمصباجفيالبوصيريإسنادهضففوالحديث

الوردي"العرف:رسالتهفيالسيوطيلخصهالذيهوهذانعيمأبيكتابلعل

فيهجمعتجزء"هذا:هذهرسالتهمقدمةفيقالفقد"المهدياخبارفي

الحافظجمعهاالتيالاربعينفيهلخصت،المهديفيالواردةوالاثارالاحاديث

وجزم213(،)2/للفتاويالحاوي:انظر"...فاتهماعليهوزدت،نعيمأبو

146()صالكتابهذامننسختهحاشيةفيتعالىاللهرحمهغدةأبوالشيخ

بذلك.
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رجلافيهاللهلبعثواحد،يومالاالدنيامنيبقلم"لو:جميماللهرسول

.)1("عبداللهابايكنى،خلقيوخلقه،[سمي[سمه

هذاتقدموقد،بحديثهيحتحلابكار)2(بنالعباسإسنادهفيولكن

.صحيحانوهما،هريرةوأبي،مسعود[)3(]ابنحديثمنالمتن

من"المهدي:يقولغ!يماللهرسولسمعت:سلمةأمقالتوقد

زيادإسنادهوفي،ماجهوابن،داودأبورواه.)4("فاطمةولدمن،عترتي

بأس)6(.بهليس381/1[:معينابنوقال(،)حبانابنوثقه،بيانابن

.نظر)7(حديثهإسنادفي:البخاريوقال

فيالرامهرمزيالعباسبنحمدبنخلفثنا:نعيمأبووقال

بنسويدثناعباد،بنطالوتثنا،أيوببناحمدبنهمامثنا،"كتابه"

بنعبدالرحمن]بن[)8(سلمةابيعنعمرو،بنمحمدعن،إبراهيم

رجلأعترتيمنالله"ليبعتن:لمجي!اللهرسولقال:قال،ابيهعن،عوف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

للفتاويالحاويفيكما"،الوردي"العرففيالسيوطينعيمابيعنأورده

بكير،بنللعباس382()2/الميزانفيالذهبيترجموقد022(،)2/

.()143وانظر.هذاحذيفةحديثوذكر،"مصائبه"ومن:وقال

382(.)2/الاعتدالميزان:انظر،رقطنيالدكذبه،البصريالضبي:هو

.تقدممماوالتصويب"أبي"،:الاصلفي

السلسلةفيكماجيدوسنده)8604(،ماجهوابن)4284(،داودابورواه

801(.)1/الضعيفة

248(.)8/الثقاتكتاب

437(.)9/الكمالتهذيبفيكما،فيهالنسائيقولهذا

نظر".إسناده"في:وفيه346()3/الكبيرالتاريخ

المعلميهونسخة،مصادرهمنوالتصويب،"عن":الاصلفي
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09()1"الماليفيض،عدلأالارضيملأ،الجبهةأجلى،الثناياافرق

للشواهد.ذكرناهوالحديث.)2(ضعيفانوشيخه،طالوتولكن

بنقيسثنا"مسنده":فيالحمانيعبدالحميدبنيحتىوقال

قال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،حصينابيعن،الربيع

يفتحبيتياهلمنرجليملكحتىالساعةتقوم"لا:مج!يهاللهرسول

حتىاليومذلكاللهطول،يومإلايبقلمولو،الديلموجبل،القسطنطينية

.يقتحها("

.أحمد)4(فيهوتكلم)3(،وغيرهمعينابنوثقهعبدالحميدبنيحيى

ثنا،الحسينبنحمدثنا،الاصبهانيالفرجبوثنا:نعيمأبووقال

أبيعن،نضرةأبيعن(،[)لطيفبن]الخليلعن،طارقبنجعفرأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

للفتاويالحاويفيكما"،الوردي"العرففيالسيوطينعيمأبيعنأورده

/2(.)022

)2/الاعتدالميزانفيتراهكمابعضهمضعفهفقدالعطارإبراهيمبنسويدأما

334(:)2/الميزانفيالذهبيقالفقدالصيرفيعبادبنطالوتوأما247(،

منفقالالجوزيابنماو،صدوق:حاتمابوقال،باسبهليسمعمر"شيخ

باحدوقعتفماافتشالساعةإلى:قلت،النقلعلماءضعفه:تثبتغير

".ضعفه

431(.)31/الكمالتهذيب

427(.)31/الكمالتهذيب

والتفريقالجمعأوهامموضحمنوالتصويب،"نظيفبن"الجليل:الأصلفي

ونسخة174(،)3/ماكولالابنلاكمالو84(،)2/البغداديللخطيب

المعلمي.
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خلقهمريمابنعيسىيصليالذي"منا:لمجيماللهرسولقال:قالسعيد،

لهذهاللهيمرمةأمراء،بعضعلىبعضهمإن]38/2[ألا:فيقول

")1(.الأمة

حديثمن"حبانابن"صحيحفيلكن،حجةبهتقوملاإسنادوهذا

)2(.نحوهعامربنعطية

بنإسماعيلأنا"مسنده":فيأسامةأبيبنالحارثوقال

عن،منبهبنوهبعن،أبيهعن،عقيلبنإبراهيمحدثنا،عبدالكريم

أميرهمفيقول،مريمابنعيسى"ينزل:!يماللهرسولقال:قال،جابر

اللهيمرمة،بعضأميربعضهمانلا،:فيقولبنا،صلتعال:المهدي

")3(.الأمةهذ

جيد.إسنادوهذا

بنالعباسثنا]الغلابي[)4(،زكريابنمحمدثنا:الطبرانيوقال

حذيفة،عن،حبيشبنزرعن،الاعمشعن،زيادبنعبداللهثنا،بكار

الا[لدنيامنيبقلملو:قالثم،كائنهومافذكرمج!ي!النبيخطبنا":قال

)1(

)2(

)3(

)4(

للفتاويالحاويفيكما"الوردي"العرففيالسيوطينعيمابيعنأورده

/2(221-.)222

ولكن)9681(،الاحسانفيكماعبداللهبنجابرحديثمنحبانابنعندهو

فيمسلمعندهذاجابروحديث،المهديهوالإمامبانالتصريحفيهليس

)393(.صحيحه

قبله.الذيعلىالتعليقانطر:

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،"الهلالي":الاصلفي
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[سمه،ولديمنرجلايبعثحتى،اليومذلكاللهلطولواحديوئم

.)1(ضعيفإسنادهذاولكن."اسمي

،وحسانصحاج،:أقسامأربعة]الباب[)2(هذاحاديثو

وموضوعة.،وغرائب

:أقوالأربعةعلى،فيهالناساختلفوقد

واحتج،الحقيقةعلىالمهديوهو،مريمابنالمسيحأنه:أحدها

بيناوقد)3(،المتقدمالجنديخالدبنمحمدبحديثهذاأصحاب

مهديأعظمعيسىلان؛حجةفيهيكنلمصحولو،يصجلانهو،حاله

الصحيحةالسنةدلتوقد،الساعةوبينع!ير،اللهرسوليدي1[]93/بين

وحكمه،دمشقشرقيالبيضاء،المنارةعلىنزولهعلى!دالنبيعن

أهلوإهلاك،الجزيةووضعه،والنصارىاليهودوقتله،اللهبكتاب

.)4(زمانهفيالملل

مهديا،غيرهكانوان،سواهالحقيقةفيمهديلا:يقالأنفيصح

،([)صاحبهوجهوقى]ماإلامالولا،نفعماإلاعلملا:يقالكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قال-،الاخباريالبصريالغلابيزكريابنمحمد-الطبرانيشيخ:فيه

فيه،متكلم:مندهابنوقال،بالوضعرقطنيالدواتهمه،"ضعيف:الذهبي

055(،)3/الاعتدالميزان،الثقاتفيحبانابنذكرهفقدهذاومع

143(.)صعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنتقدموالحديث

المعلمي.نسخةمنوهي،الاصلفيليست

142(.)صانظر:

938(.388،)387،ومسلم3448(،،)2222البخاريصحيح:انظر

في-كتبمالييتضجولمتخريجة،إلا"مال"ولا:قولهبعدالاصلفي
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الكاملالمهدييعنى،مريمابنعيسىالمهديإنما:يقالأنيصحوكما

.(1)المعصوم

انتهىوقد،العباسبنيمنوليالذيالمهديأنه:[لثانيالقول

ثنا:"مسنده"فيأحمدرواهبماالقولهذاأصحابواحتج،زمانه

:قال،ثوبانعن،قلابةابيعنزيد،بنعليعن،شريكعن،وكيع

،خراسانمناقبلتقدالسودالراياترايتم"اذا:!يماللهرسولقال

5")2(المهدياللهخليفةفيهافان،الثلجعلىحبو[ولوفاتوها

وله،ضعيفهوولكن،متابعةلهمسلمروىقدزيد،بنوعلي

به.ينفردبمايحتحفلابها،تفردمناكير

عن،قلابةأبيعن،خالدعن،الثوريحديثمنماجهابنوروى

.)4(نحوه،ع!يمالنبىعن،ثوبانعن،أسماءبى[]
)3(

)1(

)2(

)3(

المعلمي.نسخةمنثبتهوما،الحاشية

للقرطبيالموتىأحوالفيالتذكرةفيتراههذانحوكلامكثيروابنللقرطبي

"العرففيالسيوطيوردهو32(،)1/كثيرلابنوالنهاية617(،)ص

247(.)2/للفتاويالحاويفيكما"،الوردي

وقال205(،)4/المستدركفيوالحاكم277(،)5/المسندفيأحمدرواه

ص)المجموعةالفوائد:وانظرمنكرا"،"اراه(:128)3/الميزانفيالذهبي

.)412

المعلمي.ونسخة،مصادرهمنوالتصويب،ابن:الاصلفي

وصحح277(،)5/المسندفيحمدو)8404(،سننهفيماجهابنرواه

ضعيففيالالبانيوضعفه263(،)3/الزجاجةمصباحفيإسنادهالبوصيري

288(.)2/الجوزيلابنالموضوعات:وانظر.06()5الجامع
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خالد.عن،المختار2[]93/بنعبدالعزيزوتابعه

عندنحن"بينما:قالمسعود،بنعبداللهعن"ماجهابن"سننوفي

اغرورقت!لخيوالنبيرآهمفلما،هاشمبنيمنفتيةاقبلاذ،لمجي!اللهرسول

إنا:قال؟نكرههشيئاوجهكفينرىنزالما:فقلت،لونهوتغير،عيناه

بعديسيلقونبيتيأهليوانالدنيا،علىالاخرةلنااللهاختاربيتأهل

راياتومعهم،المشرقاهلمنقومياتيحتىوتطريدا،وتشريدابلاء

فلاسألوامافئعطون،فيمصرونفي!اتلون،يعطونهفلاالحقيسألونشود

كماقسطا،فيملؤها،بيتيأهلمنرجلإلىيدفعونهاحتى،يمبلونه

.)1("الثلجعلىحبو[ولوفلياتهممنكمذلكادركفمن،جوراملئت

اخرفياختلط،الحفظسيىءوهوزياد،أبيبنيزيدإسنادهوفي

فيهيكنلمصحلوقبلهوالذيوهذا]التلقين[)2(،يقبلوكان،عمره

يخرجالذيالمهديهوالعباسبنيمنتولىالذيالمهديأنعلىدليل

عبدالعزيزبنوعمر،المهديينجملةمنمهديهوبل،الزماناخرفي

منه.المهديباسمأولىهوبل،مهدياكان

الخلقاءوسنة،بسنتي"عليكم!ي!:اللهرسولقالوقد

.")3(بعديمنالمهديين[1]04/الراشدين

)1(

)2(

)3(

)3/الزجاجةمصباجفيالبوصيريعلهو)8204(،سننهفيماجهابنرواه

.)262

يقبلكانأنهففيها:،ترجمتهمصادرمنوالتصويب،"الفلوس":الاصلفي

المعلمي.نسخةفيوكذا،التلقين

)2678(،والترمذي)6704(،داودبوو126(،)4/المسندفياحمدرواه

صحبح.واسناده)42(،ماجهوابن

015



ناإلى،وغيره،عنهالروايتينإحدىفياحمدالامامذهبوقد

ليسولكنمهديا،راشداكانأنهريبولا،منهمعبدالعزيزبنعمر

الخيرجانبفيفالمهدي،الزمانآخرفييخرجالذيبالمهدي

الدجاليديبينأنكما،والصلالالشرجانبفيكالدجالوالرشد،

يديبينفكذلك،كذابوندجالون،الخوارقصاحبالاكبر

.راشدونمهديونالأكبر([)1]المهدي

بنالحسنولدمن،!ي!النبيبيتأهلمنرجلأنه:الثالثالقول

فيملؤها،وظلماجوراالارضامتلأتوقد،الزمانآخرفييخرج،علي

5تدل)2(هذاعلىالاحاديبكثرو،وعدلاقسطا

اللهرضيالحسنأنوهو،لطيفسرالحسنولدمنكونهوفي

الحقبالخلافةيقوممنولدهمناللهفجعل،للهالخلافةتركعنهتعالى

منأنه:عبادهفياللهسنةوهذه،الارضيملأالذيللعدلالمتضمنة

بخلافوهذا،منهأفضلذريتهأعطىأو،اللهعطاهشيئالاجلهترلب

بها،يظفرفلمعليهاوقاتلعليها،حرصفإنه،عنهاللهرضيالحسين

أعلم.والله

رسولقال:قال،الخدريسعيدأبيحديثمننعيمأبوروىوقد

لهاللهوينزل،بسنتيويعملبيتياهل]04/2[منرجل"يخرج:!شممالله

)1(

)2(

المعلمي.نسخةمنوهي،الاصلفيليست

"،المهد!حاديثتراترفي"التوضيح:كتابهالفالشوكانيانتقدمقد

بالاحاديثكذبمنعلى"الردالعباد:المحسنعبدالشيخكتابوانطر:

المنتظر"المهد!فيوالاثرالسنةاهلوعقيدة،المهد!فيالواردةالصحيحة

هالبابهذافيومفيدمطبوعوهو
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كماعدلاالأرضويملأبركتها،الأرضلهوتخرجالسماء،منالبركة

.")1(المقدسبيتوينزل،سنينسبعالأمرهذاعلىويعمل،ظلماملئت

!يم،اللهرسول"خطبنا:قال،أمامةابيحديثمنأيضاوروى

الحديد،خبثالكيرينفيكماالخبثالمدينةفتنقي:قال،الدجالوذكر

رسولياالعربفاين:شريكامفقالت،الخلاصيوماليومذلكويدعى

،المهديوامامهم،المقدسببيتوجفهم،قليليومئذهم:قال؟الله

.)2("صالخرجل

لمجي!:اللهرسولقال:قال،عباسبنعبداللهحديثمنأيضاوروى

.)3(وسطها"فيوالمهديوعيسى،اولهافيواناأمةتهلكلم"

فهي،والغرابةالضعفبعضإسنادهافيكانوانالاحاديثوهذه

السنة.أهلأقوالفهذه،ببعضبعضهاوتشد،بعضابعضهايقويمما

فلهم:الاماميةالرافضةوأما

)1(

)2(

)3(

)2/للفتاويالحاويفيكماالورديالعرففيالسيوطينعيمابيعنأورده

.)921

)2/للفتاويالحاويفيكماالورديالعرففيالسيوطينعيمبيعنأورده

والحاكم،،عوانةبيو،خزيمةبنو،للرويانيالسيوطيوعزاه222(،2/

)7704(.برقممطولاماجهابنفيوهو".نعيملابي"واللفظ:قالأنهإلا

أوردهوالذي،اللهرحمهالفقيحامدمحمدالثيخطبعةوفيهنا،هكذا

العرفرسالتهضمن222()2/للفتاويلحاويفينعيمبيعنالسيوطي

فيوالمهدياخرها،فيمريمبنوعيسىولها،اناأمةتهلك"لن،الوردي

جمعالذينعيملابيالاربعينكتابلخصالسيوطيانتقدموقدوسطها"،

.المهدياخبارفيه
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)1(العسكريالحسنبنمحمدهوالمهديأنوهو:رابعقول

فيالحاضر،الحسنولدمنلا،عليبنالحسينولدمنالمنتظر،

الفضا)2(،ويختم،العصايورثالذي،الابصارعنالغائبالأمصار،

سنة،مئةخمسمنأكثرمنصغيراطفلاسامزاءسرداب]41/1[دخل

ينتظرونهوهم،أثر]ولا[)3(بخبرفيهيحسولم،عينذلكبعدترهفلم

يخرجأنبهويصيحون،السرداببابعلىبالخيلويقفون،يومكل

،والحرمانبالخيبةيرجعونثم،مولاناياأخرج،مولاناياأخرج:إليهم

:قالمنأحسنولقد،ودأبهدأبهمفهذا

انامابجهلكمكلمتموهالذييلدأنللسردابانما

والغيلاناالعنقاءثلثتمفالنكمالعفاءعقولكمفعلى

كلمنهميسخروضحكة،ادمبنيعلىعار،هؤلاءصبحولقد

عاقل.

ظالم،كذابرجلفانه)4(،تومرتبنمحمد:المغاربةمهديأما

)1(

)2(

)3(

)4(

عندعشرالاثنيالائمةآخر،الهاديعليبنالعسكريالحسنبنمحمد

والمنتظر،الزمانوصاحب،بالمهديعندهمالمعروفوهو،الامامية

خمسوعمرهأبوهوتوفي)255(،سنةولد،السردابوصاحب،والحجة

تسعوعمره)265(،سنةأبيهدارفيالسردابدخلأنهالشيعةوتزعم،سنوات

لهليسالحسنوالدهنالمؤرخينبعضويرى،خروجهينتظرونوهم،سنين

08(.)6/الاعلام(،176)4/الاعيانوفيات.عقب

الفضا".ويختم،العصايورث"الذي:بقولهالمرادلييتبينلم

المعلمي.نسخةمنلتصويبو"إلا"،:الاصلفي

ترجمةله)524(،سنةهلك،عليبنالحسنإلىينتسب،بالمهديالمنعوت

922(.-228)6/الاعلام:وانظر55(،-45)5/الاعيانوفياتفيمطولة
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باحو،النفوسفقتل،والتحئلوالتغفببالظلمملك،بالباطلمتغلب

الملةعلىشراوكان،أموالهمخذو،ذراريهموسبى،المسلمينحريم

جماعةالقبورفيالارضبطنيودعوكان،بكثيريوسفبنالحجاجمن

بهبشرالذي،المهديإنه:للناسيقولواأنويأمرهم،أحياءأصحابهمن

]41/2[ذلك،بعديكذبوه]لئلا[)1(ليلا؛عليهميردمثملمجيم،النبي

علىوعلوه،وكلامه،الربصفاتنفاةالجهمية-أصحابهوسمى

:-القيامةيومبالأبصارلهالمؤمنينوروية،عرشهعلىواستوائه،حلقه

وتسمى،والايمانالعلمأهلمنخالفهممنقتلستباحو،الموحدين

.المعصومبالمهدي

جذهوكان)2(،القداحميمونبنعبيدالله:الملحدالمهديخرجثم

البيت،أهلإلىوالزوربالكذبفانتسب،مجوسيبنتمنيهوديا

لهواستفحل،وتغلبوملك،لمجيمالنبيبهبشرالذيالمهديأنهوادعى

الناسأعظمكانواالذينالمنافقونالملاحدةذريتهاستولتأنإلى،أمره

،والشاموالحجاز،ومصر،،المغرببلادعلى،ولرسولهللهعداوة

الالهية،يدعونوكانوا،ومصيبتهومحنتهالاسلامغربةواشتدت

ظاهرها.يخالفباطناللشريعةأنويذعون

]بالرفض[)3(فتسترواالدينأعداءالباطنيةالقرامطةملوكوهم

أمرهميزلولمالالحاد،أهلبدينودانوا،البيتأهلإلىوالانتساب

بنيوسفالدينبصلاحالاسلامونصر،الامةاللهأنقذأنإلىظاهرا

)1(

)2(

)3(

المعلمي.نسخةمنوهي،الاصلفيليست

791(.)4/الاعلام117(،)3/الاعيانوفياتسنة)322(،الهالك

المعلمي.نسخةمنوالتصويب،"بالروافض":الاصلفي



دارمصروعادت،وابادهم،منهمالاسلاميةالملةفاستنقذ،ايوب

زمنهم.في1[]42/وإلحادنفاقداركانتنبعد،إسلام

،مهديلهمتومرتابنوأتباع،مهديلهمهؤلاءأنوالمقصود

.مهديلهمعشريةالاثناوالرافضة

والمستحيل،الغشومالظلوممهديهافيتدعيالفرقهذهفكل

النبيبهبشرالذي،المعلوموالمهدي،المعصومالامامأنه،المعدوم

بخروجه.خبروك!بو،

الزماناخرفييخرجالذي،القائماليهودتنتظركماتنتظرهوهي

الامم.جميععلىبهوينتصرون،دينهمبهويقوم،كلمتهمبهفتعلوا

دينفيقيم،القيامةيوم]قبل[)1(يأتيالمسيحتنتظروالنصارى

.الاديانسائرويبطل،النصرانية

من،حقإلهمن،حقإلههوالذيالمسيحنزع:عقيدتهموفي

قبلللمجيءمستعدوهو:قالواأنإلىطامينا،نزلالذي،أبيهجوهر

القيامة.يوم

.الزماناخرفييقوم،قائماإماماتنتظرهالثلاثفالملل

ألفا.سبعونأصبهانيهودمنيتبعهالذيهو،اليهودومنتظر

اليهودالدجالأقباع"أكثر:!ك!يمالنبيعن،مرفوعا"المسند"وفي

.)2(والنساء"

)1(

)2(

المعلمي.نسخةمنوهي،الاصلفيليست

-)7/الزوائدمجمعفيلهيثميوقال216(.)4/المسندفيأحمدرواه
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نزوله،فيريبولا،مريمابنعيسىالمسيحتنتظروالنصارى

كلها،المللوأباد،الخنزيروقتل]42/2[،الصليبكسرنزلإذاولكن

.الاسلامملةسوى

.")1(مريم[بنعيسىإلامهديلا":الحديثمعنىوهذا

سيدناعلىاللهوصلى،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلموالله

الغافلين،وسهو،الذاكرينذكرمدة،وسلموصحبهوالهمحمدومولانا

.)2(العالمينربللهوالحمد

)1(

)2(

وثق".وقدضعفوفيهزيدبنعلي"فيه342(:

تخريجه.تقدم

علىمقابلة"بلغ:نصهماالمخطوطمنالايسرالجانبفيالاصلفيبعده

".السمهوديعليالديننورالسيدبخطاظنهاصل
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133موضوع
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الاقصىالمسجدفيالصلاة

18مضطربصلاةألفبخمسين

وأبي،اللهرسولمعصليت

133يصحلامنقطعوعمر،بكر

الرحماء،منالخيرطلب

178



021شيءالبابهذافييثبتلاالعقيليقالالوجوهحسانومن

يديهيرفعع!يماللهرسولكان

135موضوعأولفي

يشهدخالدبنزيدكان

صحيححسن:الترمذيقالالصلوات

فانالشامأهلتسبوالا

132يصجلا:احمدقالالأبدالفيهم

131يصحلا:الدارقطنيقالارتدتاذاالمرأةتقتللا

وأخففيإلاسبقلا

59،79وهببنوهبالكذابوضعمنجناحأوحافرأونصل

118أعرفهلا:أحمدقالصلاةعليهلمنصلاةلا

137المشركينوضعمنبحجرظنهاحدكمأحسنلو

أفلحماالسائلكذبلولا

021شيءالبابهذافييثبتلا:العقيليقالردهمن

013باطلوهومن+طرقرويغيبةلفاسقليس

سبعةنهاوالدنيامقدار

47الكذبأبينمنوهذاسنةالاف

917



هذافييصحلا:العقيليقالجماعةوعندههديةلهأهديتمن

السوقدخلمن

:الاسماءبهذهدعامن

حيأنتاللهم

الركوعفييديهرفعمن

لهصلاةفلا

الفطريومصبيحةصاممن

عاشوراءيومصاممن

فكتمفعفعشقمن

مخالفاأظفارهقصمن

يومعيالهعلىوسعمن

عاشوراء

عيسىيصليالذيمنا

مريمابن

131شيءالباب

قال،الحديثأئمةأعلهمعلولحديث

أبيابنوقال،منكرحديث:حاتمأبو

3،23،42خطأالحديثوهذا:حاتم

ومفترىمختلقموضوع

واضعهاللهقيح.

موضوعباطل

باطل

موضوع

الموضوعاتأقبحمن

27

135

92

03

137

138

301الحديثهذايصحلا:أحمدالإمامقال

حجةبهتقوملاإسناد

018

146



الجبهةأجلىمنيالمهدي

وعمرومعاويةإلىع!يواللهرسولنظر

خيبرأهلعنالجزيةوضع

الثلاثةشرالزناولد

حليفةموتعنداختلافيكون

مريمبنعيسىينزل

181

جيدإسناده

مختلقرف

كذب

حسنحديث

حسنحديث

جيدإسناده

142

112

29

912

142

147



الموضوعاتعلىفيهاالمتكلمالأحاديثفهرس

0000000000000000000054،6إلاكذبالديكأحاديثكل

..............5555حمدومحمداسمهمنمدحأحاديث

.....مختلقكذبفهوالحميراءذكرأو،ياحميراءفيهحديثكل

.مشيوافكمختلقفكذب...الوجوهحسانذكرفيهحديثكل

كلهاالمستقبلةوالتواريخ،كذاكانكذاسنةكانإذا:أحاديث

000000000000000000000000000000000561،كذب

...................كذبفهوالاذنطنينفيحديثكل

.........................حديثالعقلفييصحلا

...................هكذبكلهاوحياتهالخضرأحاديث

.............................باطلزرنبحديث

......كذبفيهاالتيوالقدم،كذبفهوالصخرةفيحديثكل

..............كذبكلها،واللياليالأيامصلواتأحاديث

كذب،فيهاللياليبعضوصلاةرجبصومذكرفيحديثكل

مشي.....................................

................كذبكلهاوالسودانالحبشةذمأحاديث

..........0000000005شيءمنهايصحلاالحمامأحاديث

182

12

46

05

55

95

06

63

73

97

83

84

09

59



...........صحبححديثفيهاليس،الدجاجاتخاذأحاديث

.000000000050000000005كذبكلهاالاولادذمأحاديث

........شيءمنهايصحلا،عاشوراءيومالاكتحالأحاديث

..موضوعةكلهاكذافلهكذاسورةقرأمنالسورفضائلأحاديث

-801عنهماللهرضيوعلي،وعمر،الصديقفضائلفيوضعما

............شيءعنهاللهرضيمعاويةفضائلفييصحلا

............كذبحنيفةوأبيالشافعيفضائلفييروىما

......................كذبكلهامعاويةذمأحاديث

..........000000005كذبالعاصبنعمروذمحاديث

........................كذباميةبنيذماحاديث

...........كذبوالرشيدوالسفاجالمنصورمدجأحاديث

............والكوفةوالبصرةودجلتهابغدادمدجحاديث

.............كذبالنارعلىالعباسولدتحريمأحاديث

..كذبعليبنعبداللهمعالخارجينخراسانهلمدجأحاديث

...كذبالنارمدنمنأوالجنةمدنمنكذامدينةأنحديثكل

.....................هفكذبيزيدذمفيهحديثكل

.............000000000055كذبالولمدذماحادلث

183

89

99

301

501

011

011

111

111

111

111

112

112

112

112

112



...............كذبالحكمبنمروانذمأحاديث

..........كذبالعباسولدمنالخلفاءعددحديث

.............الكذبأقيحمنموسىأبيذمحديث

..فكذبالعكسأووينقصيزيدالايمانأنفيهحديثكل

.........يصحلالوضوءبعدالتنشيففيحديثكل

..............باطلالوضوءفيالرقبةمسححديث

........باطلكلهاالوضوءأعضاءعلىالذكرأحاديث

....حديثالوضوءعلىالتسميةفييثبتلا:أحمدقال

..............حسانالوضوءعلىالتسميةأحاديث

........باطلالوضوءفيعضوكلعلىالذكرحديث

.........0000000005باطلالحيضتقديرحديث

...........................باطلةاحادلث

........صللهاليسالاسواقفيتدورأحاديثأربعة

هذفييثبتلا:العقيليقال،الناسلحوائجالتبرمأحاديث

شيء

..........شيءمنهايصحلاالسرارياتخاذأحاديث

.................باطلكلهاالعزبةمدحأحاديث

184

000112

000113

000113

000113

000115

000115

000115

000116

000116

000117

000118

000911

000911

لباب

000131

000121

000123
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